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Ππόλογορ 

Αλέιαβα ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011 απφ πξνζσπηθφ 

ελδηαθέξνλ, θαζψο ζεσξψ φηη ε εθπφλεζε κίαο εξγαζίαο κε ζεκαηνθφξν κία ηφζν ζεκαληηθή 

έλλνηα φπσο ε εθπαίδεπζε θαη θχξην άμνλα ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ 

ηελ αλάιπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ ρψξα καο, απνηειεί αιεζηλή πξφθιεζε 

ηφζν γηα ηνλ ζπγγξαθέα φζν θαη γηα ηνλ αλαγλψζηε. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κε ζέκα: Η ζπκκεηνρή ηωλ λέωλ Διιήλωλ ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη νη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ, είλαη λα κειεηήζεη ηφζν 

ζε βηβιηνγξαθηθφ φζν θαη ζε εκπεηξηθφ επίπεδν ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

απφθαζε ησλ αηφκσλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε ηξηηνβάζκην επίπεδν. 

Δπηβιέπσλ απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ήηαλ ν Γξ. ηακάηεο Καινγήξνπ, Λέθηνξαο ηνπ 

Υαξνθφπεηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Με ηελ εξγαζία απηή νινθιεξψλεηαη ε θνίηεζε κνπ ζην 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Δθαξκνζκέλεο ηαηηζηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηψο. 

Ζ εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπφ αθελφο κελ ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ΑΔΗ θαη ΣΔΗ) θαη 

αθεηέξνπ ηελ εθαξκνγή πνιπκεηαβιεηψλ κεζφδσλ αλάιπζεο κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε 

πνζνηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο ρσξηθήο δηαθχκαλζεο ηνπ πνζνζηνχ πηπρηνχρσλ θαη βαζηθψλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ζε επίπεδν Καιιηθξάηε ζηελ Διιάδα κε βάζε ηα 

δεδνκέλα ηεο Απνγξαθήο ηνπ Πιεζπζκνχ ηνπ 2001. Δπίζεο, πέξα απφ ηα πεξηγξαθηθά 

ζηαηηζηηθά κέηξα πνπ ππνινγίδνληαη έηζη ψζηε λα εμάγνπκε θάπνηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα, 

εθαξκφδεηαη πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ-

κεηαβιεηψλ πνπ επεξεάδνπλ ην πνζνζηφ θαηφρσλ ηίηινπ ηξηηνβάζκησλ ζπνπδψλ. 
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Πεπίλητη 

 

Ζ κφξθσζε απνηεινχζε αλέθαζελ έλα αλαπφζπαζην δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ ζηηο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Σν κέζν γηα λα εμππεξεηεζεί ε πεγαία απηή αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ 

είλαη ε εθπαίδεπζε θαη νη ζεζκνί ηεο, ηδηαίηεξα ζήκεξα πνπ νη ξπζκνί αλάπηπμεο ηφζν ζε 

θνηλσληθφ, φζν θαη ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν παξνπζηάδνπλ νινέλα θαη ξαγδαία εμέιημε. Μία 

κνξθή εηζφδνπ αιιά θαη θαηάθηεζεο ζε απηνχο ηνπο δχν ηνκείο είλαη ε εμεηδηθεπκέλε 

θαηάξηηζε ηνπ αηφκνπ ζηα αλψηαηα επίπεδα εθπαίδεπζεο. Απηφ εμεγείηαη κε ηελ νινέλα θαη 

κεγαιχηεξε δήηεζε ηεο εηζφδνπ ησλ αηφκσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηδηαίηεξα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο δήηεζεο. Χζηφζν, 

παξά ην γεγνλφο φηη απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηελ θαιχηεξε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε 

ηνπ αηφκνπ, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ πνηθηινηξφπσο ηελ απφθαζε ησλ λέσλ 

σο πξνο ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Οη παξάγνληεο απηνί ινηπφλ, ζα 

απνηειέζνπλ ην αληηθείκελν κειέηεο καο ζρεηηθά κε ην αλ νη λένη ζα επεξεαζηνχλ ή φρη ζηελ 

απφθαζε λα επηιέμνπλ έλα Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα. Δλ θαηαθιείδη, ν ζεζκφο ηεο 

εθπαίδεπζεο απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ φινπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζπληειεί 

ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξφνδν ηεο ρψξαο καο. 
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Abstract 

 

Education has always been an essential human right in modern societies. The only 

way to fulfill this fundamental human need is provided by the educational system, especially 

nowadays, when the social and economic growth present huge and rapid progress. In order to 

gain access to these sectors, every person has to achieve the highest possible level of 

education. This has resulted to an increase in the proportion of persons who attempt to obtain 

a university degree, especially in the last decade. However, despite the fact that educational 

qualifications are the only way for a person to have the best possible professional prospects, 

there are some factors that affect the decision of young people to participate in tertiary 

education. The present study has to the aim of examining the factors which influence the 

decision of young people to choose a higher educational establishment. In conclusion, the 

institution of education is an integral part of the whole economic system and contributes to 

the development and progress of our country. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ο
: ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Ζ δηπισκαηηθή απηή εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Σν ζεσξεηηθφ ζθέινο θαη ην 

πξαθηηθφ ζθέινο. Σν ζεσξεηηθφ ζθέινο μεθηλάεη θάλνληαο κία ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη έπεηηα παξνπζηάδνληαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ. Έπεηηα, 

γίλεηαη ε ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο εθπαίδεπζεο κέζσ δηαθφξσλ νξηζκψλ, ππνδεηθλχνληαο 

ηνπο ζθνπνχο ηεο θαη παξαζέηνληαο ηεο ζεζκνζεηεκέλεο βαζκίδεο ζηελ ρψξα καο.  

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζπκκεηνρή ησλ λέσλ 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε: άιινηε ηελ αξλεηηθή ζπλεηζθνξά δηαθφξσλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ (φπσο ην ρακειφ εηζφδεκα ηεο νηθνγέλεηαο, αλ ν ηφπνο 

δηακνλήο ηνπ είλαη ηνπξηζηηθφο ή φρη, ε λννηξνπία ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηελ εθπαίδεπζε 

θ.ά), θαη άιινηε ηελ ζεηηθή ζπλεηζθνξά δηαθφξσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ  (φπσο 

ην πςειφ εηζφδεκα ηεο νηθνγέλεηαο, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, θ.ά.). Δπηπιένλ,  

έλαο κεγάινο αξηζκφο εξεπλψλ έρεη δηελεξγεζεί κε ζέκα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαγφλησλ 

ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ε αχμεζε δήηεζεο γηα ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. (Reagor & Rehm 

2005, Kanellopoulos & Psacharopoulos 1997, Eliophotou-Menon 1997,2008; Rochat & 

Demeulemeester 2001, Psacharopoulos & Papakonstantinou2005, Saiti & Prokopiadou 2008). 

Δπηπξφζζεηα, γίλεηαη κία ζχλδεζε κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο νη νπνίεο 

αλαιχνληαη σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ αιιεινεπεξεάδνληαη.. Σέινο, γίλεηαη κία αλαθνξά 

ζρεηηθά κε ηηο ρσξηθέο αληζφηεηεο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ρψξα καο.  

Σν πξαθηηθφ ζθέινο μεθηλάεη παξαζέηνληαο πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ηεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο θαζψο θαη ησλ πνζνηηθψλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ. Έπεηηα, παξνπζηάδεηαη ν 

Θεκαηηθφο Υάξηεο θαη ν Υάξηεο ησλ Υσξηθψλ Πξνηχπσλ γηα ην πνζνζηφ ησλ πηπρηνχρσλ 

λέσλ θαη ππνινγίδεηαη ν δείθηεο ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο Moran‟s I. Αθνινπζεί ε 

εξκελεπηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ εθαξκφδνληαο έλα κνληέιν γξακκηθήο πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο καο κεηαβιεηήο (δει. ην πνζνζηφ ησλ λέσλ ειηθίαο 

20-29 εηψλ θαηφρσλ πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά δήκν ζε επίπεδν Καιιηθξάηε) 

θαη ησλ αλεμαξηήησλ κεηαβιεηψλ (δει. ην κέζν δεισζέλ εηζφδεκα αλά δήκν, ην πνζνζηφ 

ησλ αιινδαπψλ θαηνίθσλ αλά δήκν, ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ειηθίαο 50-69 εηψλ κε πςειφ 

επίπεδν εθπαίδεπζεο, αλ ν ηφπνο δηακνλήο είλαη ηνπξηζηηθφο ή φρη θαη ηελ χπαξμε ΑΔΗ ή ΣΔΗ 

ζηνλ ηφπν δηακνλήο ή φρη).  
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Σέινο, εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε θαη γίλεηαη 

ζρνιηαζκφο θαη ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ ζεσξεηηθνχ ζθέινπο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

πξαθηηθήο αλάιπζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ο
: ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

 

2.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηεο εθπαίδεπζεο 

 

ηελ αξραία Αζήλα ε εθπαίδεπζε ήηαλ ηδησηηθή. Παηδαγσγνί θαη παηδνηξίβεο δίδαζθαλ 

ζηα παηδηά γξαθή, αλάγλσζε, αξηζκεηηθή, κνπζηθή θαη γπκλαζηηθή. (Wikipedia 2011) 

Ζ εθπαίδεπζε εκθαλίζηεθε ζεζκηθά ηνλ 12
ν
 αηψλα, γχξσ ζην 1200 κ.Υ. ζηελ Αγγιία, 

Βφξεηα Ηηαιία, Ηζπαλία, Γεξκαλία, Σζερία γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ζ 

παξνρή δσξεάλ ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο γηλφηαλ απφ θηιαλζξσπηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο 

νξγαλψζεηο, ησλ νπνίσλ ν ζηφρνο ήηαλ πξσηαξρηθά εζηθφο. (Wikipedia 2011)  

Οη πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο κεηά ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν, έζεζαλ σο 

ζεκειηψδε ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηελ πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο ζηηο 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο. (Μπνπηζηνχθε 2006) 

Ήδε απφ ηνλ 18
ν
 αηψλα ν Άγγινο θηιφζνθνο-νηθνλνκνιφγνο Adam Smith (1930) ζην 

βηβιίν ηνπ ν Πινχηνο ησλ Δζλψλ ηφληζε ηελ ζπλεηζθνξά ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ πξφνδν ηεο 

νηθνλνκίαο ελφο θξάηνπο. πλέδεζε ηελ εθπαίδεπζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη πεξηγξάθεη 

ηελ εθπαίδεπζε σο κηα επέλδπζε πνπ βειηηψλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο. 

Σηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο θαη πιένλ δεθαεηίεο, ρσξίο νπζηαζηηθά λα ακθηζβεηεζεί ν 

θνηλσληθφο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο, έρεη εληαζεί ν πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηελ νηθνλνκηθή 

ηεο δηάζηαζε. Αλ ε εθπαίδεπζε ήηαλ ειεχζεξν αγαζφ, πξνθαλψο θάζε άηνκν ζα θαηαλάισλε 

απφ απηήλ κέρξη ην ζεκείν θνξεζκνχ θαη ζα επέλδπε ζε απηήλ κέρξηο φηνπ ηα κειινληηθά ηνπ 

θέξδε δελ ζα ήηαλ δπλαηφ λα απμεζνχλ πεξαηηέξσ. κσο θάηη αλάινγν δελ ζπκβαίλεη. 

(Μπνπηζηνχθε 2006) 
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2.2 Αμία θαη νθέιε ηεο κόξθωζεο 

 

Ζ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηεο κφξθσζεο πξνζθέξεηαη ζηηο αλαπηπγκέλεο θνηλσλίεο κέζσ 

ηεο ζεζκνζεηεκέλεο εθπαίδεπζεο κε ηε δσξεάλ Παηδεία θαη ηε βαζηθή ππνρξεσηηθή 

κφξθσζε. Έηζη, φκσο, δελ εμαληιείηαη φιν ην δπλακηθφ απηήο ηεο έλλνηαο. Ο Γεκφθξηηνο 

ζεσξεί ηελ εθπαίδεπζε ζα κία δηα βίνπ ιεηηνπξγία ζε ηξία επίπεδα: α) σο απφθηεζε 

δεμηνηήησλ (αλαγθαίσλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηηο απαηηήζεηο ηεο δσήο), β) σο απφθηεζε ηεο 

αξεηήο (αλαγθαίαο ηδηφηεηαο γηα ηηο ακνηβαίεο ζρέζεηο ζηελ θνηλσλία) θαη γ) σο απφθηεζε 

γλψζεσλ, κηαο πλεπκαηηθήο ραξάο πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο επηπρίαο. (Voros 1975) 

Σν δηθαίσκα ζηε κφξθσζε δε κπνξεί λα απεπζχλεηαη κφλν ζηα αλήιηθα κέιε ελφο 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Ζ κφξθσζε πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο, 

αλεμάξηεηα απφ ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο, αιιά θαη ζε φιεο ηηο ειηθίεο. Ζ έθξεμε ησλ 

γλψζεσλ θαη παξάιιεια ησλ αλαγθψλ ζηελ νηθνλνκία, ηελ πνιηηηθή θαη ηελ εθπαίδεπζε, 

θαζηεξψλνπλ ηε Γηα βίνπ Παηδεία σο ηε κνλαδηθή ιχζε γηα ηελ επηηπρή έληαμε ηνπ αηφκνπ 

ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ Γηα βίνπ Παηδεία εληζρχεη ηνπο πνιίηεο ζην λα απνθηνχλ λέεο 

δεμηφηεηεο, θαιιηεξγεί ηε δηάζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα απνθηνχλ γλψζεηο, αιιά θαη 

απηνπεπνίζεζε, θαζψο ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ αλάιεςε επζπλψλ θαη ην θξηηηθφ 

πλεχκα. (Μπελάθε 2000) 

Ζ εθπαίδεπζε παξέρεη ηε βάζε γηα ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ αηφκσλ. Καζηζηά ηα 

άηνκα λα κηινχλ ηελ ίδηα γιψζζα θαη λα κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο αμίεο. Μεηαβηβάδεη απφ γελεά 

ζε γελεά ηηο θνηλσληθέο αμίεο θαη επηδηψμεηο, θαιιηεξγεί ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο παξαδφζεηο 

πνπ ζπληζηνχλ βάζε γηα ηελ θνηλσληθή ζπλελλφεζε θαη ζπλνρή. Σέινο, απνηειεί πεγή γηα 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πξφνδν (Καλειινπνχινπ, Μαπξνκαξά θαη Μεηξάθνπ 2003:22)

  

ε γεληθέο γξακκέο, ε εθπαίδεπζε είλαη ζεκαληηθή φρη κφλν γηαηί βνεζά ηνπο λένπο λα 

απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξα πξνζφληα πνπ ζα θαιπηεξεχζνπλ ηε δσή ηνπο, αιιά θαη γηαηί ηνπο 

καζαίλεη επίζεο, λα απνθηήζνπλ απηά ηα πξνζφληα ζπγρξφλσο κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο, 

δηδάζθνληαο ηνπο λα βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο (αίηε 

2000:58). 
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Ζ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο, πγείαο θαη πνιηηηζκνχ ζπκβάιιεη ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο θαη απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο πνιηηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο αλαδηάξζξσζεο ελφο ηφπνπ. 

(Παπαδαζθαιφπνπινο, 1990) 

2.3 Θεωξεηηθή ζεκειίωζε ηεο εθπαίδεπζεο 

 

"Ρεηό: Ζ παηδεία, θαζάπεξ επδαίκσλ ρψξα, πάληα η‟ αγαζά θέξεη. μτφρ: θ μόρφωςθ, όπωσ 

ακριβϊσ μια εφφορθ γθ, φζρνει όλα τα καλά." (ωκράτθσ, 469-399 π.Χ., Φιλόςοφοσ) 

 

2.3.1 Γλωζηνί νξηζκνί 

 χκθσλα κε ηνλ Νηπξθέκ, ε εθπαίδεπζε νξίδεηαη σο ε δξάζε πνπ 

θαηεπζχλεηαη απφ ηηο γεληέο ησλ ελειίθσλ ζηηο γεληέο εθείλεο πνπ δελ είλαη αθφκα αξθεηά 

ψξηκεο γηα ηελ θνηλσληθή δσή. 

 χκθσλα κε ηνλ Εαλ Πηαδέ, «Ζ εθπαίδεπζε ζπλίζηαηαη ζηε δηακφξθσζε 

δεκηνπξγψλ, αθφκε θη αλ δελ ππάξμνπλ πνιινί, αθφκε θη αλ νη δεκηνπξγίεο ηνπ ελφο είλαη 

κηθξφηεξεο ηνπ άιινπ. Υξεηάδεηαη ε δηακφξθσζε εθεπξεηψλ, αλαθαηληζηψλ, φρη 

θνκθνξκηζηψλ». 

 ην βηβιίν ηνπ Σζανχζε (1989) «Λεμηθφ ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο 

εθπαίδεπζεο» ζπλαληάκε ηνλ παξαθάησ νξηζκφ: «Δθπαίδεπζε είλαη κνξθή εμεηδηθεπκέλεο 

θνηλσληθνπνίεζεο πνπ αζθείηαη θαηά θαλφλα απφ θνξείο πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ 

νηθνγέλεηα θαη έρεη σο πεξηερφκελφ ηεο ηελ κεηάδνζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη κνξθψλ 

ελέξγεηαο ή ζπκπεξηθνξάο (εληφο εηδηθψλ ηδξπκάησλ). 

 Ζ εθπαίδεπζε, κε ηε ζηελή ηεο ζεκαζία θαη φπσο απηή ρξεζηκνπνηείηαη 

ζήκεξα ζηελ επηζηήκε ηεο παηδαγσγηθήο, ζεκαίλεη ηε ζπζηεκαηηθή θαη ηελ νξγαλσκέλε 

δηαδηθαζία ηεο αγσγήο θαη ηεο κάζεζεο, πνπ αθελφο πξνγξακκαηίδεηαη απφ ηελ πνιηηεία ή 

απφ νπνηνλδήπνηε άιιν θνξέα, δεκφζην ή ηδησηηθφ (Ξσρέιιεο 1986 1997), θαη αθεηέξνπ 

πινπνηείηαη απφ ηνπο θνξείο απηνχο. Δπεηδή φκσο ε εθπαίδεπζε είλαη έλα δεκφζην αγαζφ, γη' 

απηφ ηελ επνπηεία θαη ηελ επζχλε γηα ηελ πινπνίεζή ηεο ηελ έρεη, θαη νθείιεη λα ηελ έρεη, 

εμνινθιήξνπ ε Πνιηηεία. 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=3
http://el.wikipedia.org/wiki/Ζαν_Πιαζέ
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Γεληθόο νξηζκόο: Ζ κφξθσζε κε ηελ εηπκνινγηθή ηεο έλλνηα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο, γλψζεηο θαη αμίεο πνπ κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ ζην ζχλνιν ηνπ 

ραξαθηήξα ελφο αηφκνπ. Δπηπιένλ, ε κφξθσζε εηζήρζε απφ ηελ πεξηνρή ηεο τζχνθσ ζηελ 

Παιδαγωγικι θαη δειψλεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ παηδαγσγνχ λα επηηχρεη ηελ εζσηεξηθή 

θαιιηέξγεηα ηνπ παηδηνχ, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο επηδηψμεηο ηεο 

αγσγήο. Ζ κφξθσζε πξνζηδηάδεη κφλν ζηνλ άλζξσπν απφ ηα έκβηα φληα, ελψ ν ραξαθηήξαο 

ηεο είλαη πνιηηηζηηθφο, αμηαθφο θαη θνηλσληθφο, πνπ επηδξά ζηνλ άλζξσπν θαη ζηηο αλάγθεο 

ηνπ. (Wikipedia 2011) 

 

Ζ κφξθσζε απνηειεί έλα αλαθαίξεην δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ θαη είλαη έλαο βαζηθφο 

παξάγνληαο, θαζνξηζηηθφο θαη θαηαιπηηθφο γηα ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ θαη ηελ εμέιημε ηνπ. 

Οδεγεί ζηε γλψζε, ε νπνία δελ πεξηνξίδεηαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα κφλν, αιιά 

ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ αλζξψπνπ (απφ ην άλσ-ζξψζθσ ή απφ ην αλα-ηξέπσ), 

(ηακαηάθνο, 1952). Ζ κφξθσζε θαη ε Παηδεία ζκηιεχνπλ ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν θαη ηε 

ζπλείδεζε ηνπ αηφκνπ, επηηξέπνπλ θαη πξνσζνχλ ηελ αλαθάιπςε ζηνηρείσλ εηδνπνηψλ ησλ 

αηφκσλ κηαο θνηλσλίαο θαη ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. Ζ 

κφξθσζε θέξλεη ζε επαθή θαη εμνηθεηψλεη ηνλ άλζξσπν κε ηελ πιεξνθνξία θαη θαη‟ 

επέθηαζε θαιιηεξγεί θαη ηξνθνδνηεί ηελ επηθνηλσλία. Πξνσζεί θαη ελδπλακψλεη ηε ζθέςε, 

ηελ αλαδήηεζε, ηε δχκσζε θαη ηελ θπνθνξία λέσλ πξνζεγγίζεσλ - ηδεψλ - αληηιήςεσλ πνπ 

νδεγνχλ ηελ θνηλσλία ζηελ πξφνδν θαη ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ κειψλ ηεο. Δπαλαηνπνζεηεί, 

νπζηαζηηθά θαη ζπλεηδεηά ηνλ άλζξσπν κέζα ζην ζχλνιν σο αλαπφζπαζην θαη δεκηνπξγηθφ 

θνκκάηη ηνπ. 

 

Με ηνλ φξν εθπαίδεπζε πξνζδηνξίδεηαη ζπλήζσο θάζε είδνο επίζεκεο ζεζκνζεηεκέλεο 

κνξθήο δηδαζθαιίαο πνπ δηεμάγεηαη ζε ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ, ζηηο ηερληθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο ζρνιέο θαη ζηα παλεπηζηήκηα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ παξέρεηαη απφ ην 

θξάηνο ή απφ ηδησηηθνχο θνξείο (Πεζκαδφγινπ 1987). 

Ζ εθπαίδεπζε δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά κηα ζρεδηαζκέλε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο 

κεηαδίδνληαη ζηελ εθάζηνηε γεληά γλψζεηο θαη ηερληθέο δεμηφηεηεο, πνπ ζα βνεζήζνπλ ηα 

λέα, θπξίσο, άηνκα ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε θαη έρεη ζθνπφ λα βνεζήζεη ηα 

άηνκα λα απνθηήζνπλ έλα ζχλνιν γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θαη λα δηακνξθψζνπλ έλα 

ζχλνιν εζηθψλ αμηψλ (αίηε 2008). 

http://el.wikipedia.org/wiki/Τέχνη
http://el.wikipedia.org/wiki/Παιδαγωγική
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2.3.2 Σν παλεπηζηήκην ωο εθπξόζωπνο ηνπ ζεζκνύ ηεο εθπαίδεπζεο 

 

Παλεπηζηήκην: Οη παλεπηζηεκηαθέο θαζψο θαη νη αλψηεξεο ζπνπδέο απνηεινχλ βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ νηθνλνκία θαη 

ηελ αλάπηπμε κηαο ρψξαο. Οη ζπνπδέο απηέο επεξεάδνληαη απφ πνιινχο 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο κηαο πεξηνρήο (αλάπηπμε, χπαξμε παλεπηζηεκίνπ, 

πξνζβαζηκφηεηα, θφζηνο δσήο, πνηφηεηα δσήο, θ.ν.θ) θαη αηνκηθνχο παξάγνληεο (εηζνδήκαηα 

γνλέσλ, επίπεδν εθπαίδεπζεο γνλέσλ, θ.ά.) (Οηθνλφκνπ 2002) 

Σν παλεπηζηήκην πξνζέθεξε ηζηνξηθά θαη νθείιεη λα ζπλερίζεη λα πξνζθέξεη, γεληθφηεξε 

παηδεία πνπ ππεξβαίλεη ηηο αλάγθεο ηεο επαγγεικαηηθήο ζθαίξαο θαη ζπλδέεηαη κε ην ξφιν 

ησλ επηζηεκφλσλ σο πνιηηψλ θαη δηαλννχκελσλ. Σν πξφζηαγκα απηφ φκσο δελ ζπλεπάγεηαη 

αληίζεζε κε ηελ θάιπςε  ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο. (Οηθνλφκνπ 2002) 

Ο ξφινο ηνπ παλεπηζηεκίνπ δελ ζπληζηάηαη απιψο ζηε κεηάδνζε ζηαηηθψλ γλψζεσλ 

εθαξκνζκέλνπ ραξαθηήξα, αλαγθαίσλ γηα ηε ζηειέρσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ ηνπ 

ζεκεξηλνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο, αιιά ζηελ αλάπηπμε γεληθφηεξσλ λνεηηθψλ δεμηνηήησλ 

πνπ ζα επηηξέπνπλ ηφζν ηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο φζν θαη ηε ζπλερή ελεξγεηηθή 

πξνζαξκνγή ησλ απνθνίησλ ζηηο κεηαβαιιφκελεο δηαρξνληθά ηάζεηο θαη κεηαζρεκαηηζκνχο 

ηεο αγνξάο πνπ δελ είλαη πάληα αηζζεηέο ζηελ εθάζηνηε ζπγθπξία. Οη αλαγθαηφηεηεο απηέο, 

ππαξθηέο απφ παιηά, απνθηνχλ φιν θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηε ζεκεξηλή επνρή θαηά ηελ 

νπνία νη εμειίμεηο ζηελ νηθνλνκία, ηηο ηερλνινγίεο θαη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα είλαη 

ξαγδαίεο θαη επηπιένλ ε αγνξά δηεπξχλεηαη θαη απφ γεσγξαθηθή άπνςε φιν θαη πεξηζζφηεξν. 

Ο κέζνο απφθνηηνο αλακέλεηαη φηη ζα θαιχςεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 

ζηαδηνδξνκίαο αξθεηέο θαη δηαθνξεηηθέο επαγγεικαηηθέο ζέζεηο. πλεπψο, ε επειημία, ε 

δπλαηφηεηα ζπλερνχο αθνκνίσζεο λέσλ γλψζεσλ θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα απνηεινχλ 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο εθφδηα γηα ηελ πνξεία ηνπ. (Οηθνλφκνπ 2002) 
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2.3.3 θνπνί ηεο εθπαίδεπζεο 

Οη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα θαη απφ επνρή ζε επνρή. Ζ 

ζχγρξνλε εθπαίδεπζε δελ έρεη μεθαζαξηζκέλνπο ζθνπνχο ιφγσ ηεο γξήγνξεο αλάπηπμεο, 

παξφια απηά γίλνληαη γεληθψο απνδεθηνί νη παξαθάησ ζθνπνί: 

1. Ο ζρεκαηηζκφο ηνπ ραξαθηήξα, πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο λένπο ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο               

ζπλαλζξψπνπο ηνπο. 

2. Ζ αλάπηπμε ηεο επθπΐαο. 

3. Ζ κεηάδνζε θαη ίζσο ε βειηίσζε ηεο εζληθήο θνπιηνχξαο. 

4. Ο εθνδηαζκφο ησλ λέσλ κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, 

ψζηε λα θεξδίζνπλ ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηε δσή θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. 

5. Ζ πξνζπάζεηα λα γίλνπλ νη λένη ηθαλνί λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. (Wikipedia 2011) 

θνπφο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ν ειεχζεξνο θαη ππεχζπλνο άλζξσπνο πνπ κε απηνηειή 

θξηηηθή ζθέςε θαη δηθή ηνπ πξσηνβνπιία είλαη ηθαλφο λα δξάζεη δεκηνπξγηθά θαη λα 

αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα ηηο πξάμεηο ηνπ κέζα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη θάησ απφ ηηο 

ζεκεξηλέο ζπλζήθεο. (Ξερέιιεο 1986) 

Τπάξρεη σζηφζν δηαρσξηζκφο ησλ ζθνπψλ αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζθνπφο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ νιφπιεπξε θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ δηαλνεηηθψλ 

θαη ςπρνζσκαηηθψλ δπλάκεσλ ησλ καζεηψλ, ψζηε αλεμάξηεηα απφ ην θχιν θαη ηελ 

θαηαγσγή, λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εμειηρζνχλ ζε νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηεο, λα 

πξνζαξκνζηνχλ θαη λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο εμειηζζφκελεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο (αΐηεο 

1994, αΐηε 2000). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζθνπφο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη ε 

παξαγσγή θαη ε κεηάδνζε γλψζεσλ κέζσ ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο. Δηδηθφηεξα, 

ζηνρεχεη ζηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε ησλ λέσλ κε απνηέιεζκα αξγφηεξα λα 

είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ επηζηεκνληθέο, ηερλνινγηθέο, θαιιηηερληθέο ή άιιεο δεμηφηεηεο 

ζην επάγγεικα πνπ ζα επηιέμνπλ (αΐηε 2000). 
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2.3.4 Βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο 

Οη ζεζκνζεηεκέλεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο είλαη: 

 Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Νθπιαγωγείο θαη Δθμοτικό). 

 Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Γυμνάςιο, Λφκειο θαη Σ.Δ.Δ). 

 Σξηηνβάζκηα (Αλψηεξε θαη Αλψηαηε) εθπαίδεπζε. 

Ζ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε δηαθξίλεηαη πεξαηηέξσ ζε ηξεηο θχθινπο γηα ηηο αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ (Γηαθήξπμε Μπνιφληα):  

 Πηπρηαθφο θχθινο ζπνπδψλ (Bachelor) 

 Master 

 Γηδαθηνξηθφ (PhD) 

Δλψ, γηα ηελ Διιάδα ηζρχεη ε παξαθάησ δηαβάζκηζε ζπνπδψλ: 

 Πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεηξαεηνχο θνίηεζεο (ή πεληαεηνχο αλάινγα κε ην αληηθείκελν 

ζπνπδψλ) 

 ΠΜ (Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ) 

 Γηδαθηνξηθφ (PhD) 

Πεγή: ΤΠ.Δ.Π.Θ 2009 

ην ρήκα 2.3 παξνπζηάδεηαη ζε νπηηθή κνξθή ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Πξφθεηηαη γηα κία 

ιεπηνκεξέζηαηε απεηθφληζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Δθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο καο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/Νηπιαγωγείο
http://el.wikipedia.org/wiki/Δημοτικό_Σχολείο
http://el.wikipedia.org/wiki/Γυμνάσιο
http://el.wikipedia.org/wiki/Λύκειο
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Διακήρυξη_Μπολόνια&action=edit&redlink=1
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ρήκα 2.3 Γνκή Διιεληθνχ Δθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο 

Πεγή: ΤΠ.Δ.Π.Θ 2011 
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2.4 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε γηα Τξηηνβάζκηα 

Εθπαίδεπζε 

 

χκθσλα κε ηνλ Κπξίδε (1997), πνιινί ζα ήζειαλ λα ζπνπδάζνπλ, αιιά ιίγνη ηειηθά ηα 

θαηαθέξλνπλ. Απηφ, απφ ηε κία είλαη απνηέιεζκα ηεο αδπλακίαο ησλ παλεπηζηεκίσλ λα 

απνξξνθήζνπλ φινπο ηνπο λένπο ππνςήθηνπο θαη απφ ηελ άιιε είλαη απνηέιεζκα 

θνηλσληθψλ κεηαβιεηψλ, φπσο ην εηζφδεκα ησλ νηθνγελεηψλ, ηα έμνδα πνπ  πξέπεη λα 

θάλνπλ γηα λα πξνεηνηκαζηεί ην παηδί, αιιά θαη γηα λα θνηηήζεη. Δπίζεο, εμαξηάηαη  απφ  ηελ 

ζηάζε  θαη ηε λννηξνπία ησλ γνλέσλ ηνπο απέλαληη ζηελ εθπαίδεπζε. Παξφια απηά, επεηδή 

γηα πνιινχο γνλείο θαη πνιινχο λένπο ε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε απνηειεί ην «ρξπζφ 

θιεηδί» γηα θαιχηεξεο επθαηξίεο ζηε δσή, ν αληαγσληζκφο γηα ηελ είζνδν ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα είλαη έληνλνο (Saiti & Mitrosili, 2005). 

χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Σκήκαηνο ηαηηζηηθήο θαη Δξεπλψλ (2006), πξνθχπηεη φηη 

πεξίπνπ ην 75% ησλ απνθνίησλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο επέιεμαλ λα εηζαρζνχλ 

ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε γηα θνηλσληθννηθνλνκηθνχο θαη ςπρνινγηθνχο ιφγνπο. 

Δπίζεο, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ επεξεάδεη ζεηηθά ηα παηδηά θαη σο πξνο ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπο θαη σο πξνο ηηο επηδφζεηο ηνπο ζ‟ απηήλ. (Παπαγεσξγίνπ 2008, 

Ππξγησηάθεο 2000, Mora 1997) 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, βξέζεθε φηη ν αξηζκφο 

ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008 

ήηαλ 170.422 θαη ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009 παξαηεξείηαη κία αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 

0,9%, πνπ ζεκαίλεη φηη ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ απμήζεθε ζε 171.882, ζηνηρεία πνπ 

ππνδεηθλχνπλ ηελ απμεκέλε δήηεζε γηα ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. (ηξαβάθνπ Β. 2010) 

ηνλ Πίλαθα 2.1 παξνπζηάδεηαη δηαρξνληθά απφ ην 1987 έσο ην 2002 ε ζπκκεηνρή ησλ 

λέσλ ειηθίαο 18-21 εηψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. ηελ πξψηε ζηήιε εκθαλίδεηαη ην 

έηνο, ζηε δεχηεξε ζηήιε ν αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ, ζηελ ηξίηε ζηήιε ν ζεσξεηηθφο αξηζκφο 

ησλ θνηηεηψλ, ζηελ ηέηαξηε ζηήιε ν πιεζπζκφο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 18-21 εηψλ θαη ζηελ 

πέκπηε ζηήιε εκθαλίδεηαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο αληίζηνηρεο ειηθηαθήο νκάδαο σο ην 

πειίθν ηεο ηξίηεο κε ηελ ηέηαξηε ζηήιε.  
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Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη απφ ην 1987 έσο ην 1994, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ 

ειηθίαο 18-21 εηψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε παξνπζηάδεη θζίλνπζα πνξεία, ελψ απφ ην 

1995 έσο ην 2002 παξνπζηάδεη έληνλα αλνδηθή πνξεία, εηδηθά κεηά ην 1998. Αμηνζεκείσην 

είλαη ην γεγνλφο φηη κεηά ην 2000 ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ειηθίαο 18-21 εηψλ ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε μεπέξαζε ην 50%. Απηφο ν πίλαθαο απνηειεί κία ραξαθηεξηζηηθή 

αληαλάθιαζε ηεο αλφδνπ ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ πνπ ιακβάλεη ρψξν ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζηελ ρψξα καο.  

Πίλαθαο 2.1 Δμέιημε Πνζνζηνχ πκκεηνρήο Ζιηθηψλ 18-21 

Έηνο 

Αξηζκόο 

εηζαθηέωλ 

Θεωξεηηθόο 

αξηζκόο 

θνηηεηώλ 

Πιεζπζκόο 

ειηθηαθήο 

νκάδαο 

18-21 εηώλ 

Πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο 

αληίζηνηρεο 

ειηθηαθήο 

νκάδαο 

(%) 

1987 43.394 192.000 611.000 31,4 

1988 42.795 183.000 616.000 29,7 

1989 43.354 175.000 619.000 28,3 

1990 42.867 172.000 621.000 27,7 

1991 42.384 171.000 623.000 27,4 

1992 42.614 171.000 623.000 27,4 

1993 41.938 170.000 624.000 27,2 

1994 42.700 170.000 624.000 27,2 

1995 45.356 173.000 624.000 27,7 

1996 49.394 179.000 622.000 28,8 

1997 54.640 192.000 617.000 31,1 

1998 62.028 211.000 610.000 34,6 

1999 71.198 237.000 600.000 39,5 

2000 85.531 273.000 590.000 46,3 

2001 83.875 303.000 574.000 52,8 

2002 83.050 324.000 560.000 57,9 

 

Πεγή: ΤΠ.Δ.Π.Θ. (2011) 

εκείωζε: Ο ζεσξεηηθφο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ θάζε έηνπο έρεη ππνινγηζηεί σο άζξνηζκα 

ησλ αξηζκψλ ησλ εηζαθηέσλ ηνπ ηδίνπ έηνπο θαη ησλ ηξηψλ πξνεγνπκέλσλ. Δίλαη δειαδή 
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εκθαλψο κηθξφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ. Γελ απνθιίλεη φκσο 

ζεκαληηθά απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα θαλνληθά εμάκελα ζπνπδψλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ, ν αξηζκφο ησλ 

θνηηεηψλ απηψλ θαηά ην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 1997-98 αλεξρφηαλ ζηνπο 187.000 

πεξίπνπ, κέγεζνο ην νπνίν βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηνλ ζεσξεηηθφ αξηζκφ ησλ 192.000 

θνηηεηψλ πνπ έρεη ππνινγηζηεί γηα ην έηνο 1997 βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ. Γηα ηνπο 

ιφγνπο απηνχο, ν "ζεσξεηηθφο αξηζκφο θνηηεηψλ" επηιέγεηαη σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν 

εξγαζίαο θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απνηειεί έλα απνιχησο αμηφπηζην θαη, θπξίσο, 

ζπγθξίζηκν ζηαηηζηηθφ κέγεζνο.  

2.5 Εθπαίδεπζε θαη αγνξά εξγαζίαο 

2.5.1 Αλάιπζε 

Ζ εθπαίδεπζε, βειηηψλνληαο ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ αηφκσλ, ηα θαζηζηά 

πεξηζζφηεξν ηθαλά γηα ηελ εθηέιεζε αληίζηνηρσλ θαζεθφλησλ ζε δηάθνξεο ζέζεηο εξγαζίαο 

θαη πην πξνζαξκφζηκα ζηηο απαηηήζεηο (λέν)εκθαληδφκελσλ εξγαζηψλ, κε θπζηθφ 

επαθφινπζν ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπο θαζψο θαη ησλ απνιαβψλ ηνπο. Απηή ε 

πξνζέγγηζε, γλσζηή θαη σο ζεωξία αλζξωπίλνπ θεθαιαίνπ, έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηνλ Adam 

Smith, ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη νη κηζζνί απμάλνληαη κε ηε δπζθνιία θαη ην θφζηνο 

εθκάζεζεο ηεο ηέρλεο. Σε ζχλδεζε κεηαμχ εθπαίδεπζεο θαη παξαγσγηθφηεηαο ακθηζβήηεζαλ 

νη νπαδνί ηεο ζεωξίαο ηνπ θίιηξνπ, ππνζηεξίδνληαο φηη ε εθπαίδεπζε θπξίσο θαηαηάζζεη 

ηνπο ζπνπδαζηέο αλάινγα κε πξνυπάξρνπζεο (θπξίσο έκθπηεο) ηθαλφηεηεο θαη δελ 

ζπκβάιιεη ζηελ νπζηαζηηθή αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο (Arrow 1973, Spence 1974, 

Stinglitz 1975, Phelps 1972). Ζ εθπαίδεπζε απνλέκνληαο πηζηνπνηεηηθά θαη πηπρία πνπ είλαη 

δηαπηζηεπηήξηα γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, απνηειεί απιψο κηα αζθαιή έλδεημε φηη ηα 

εθπαηδεπκέλα άηνκα θαηέρνπλ επηζπκεηέο απφ ηνπο εξγνδφηεο ηθαλφηεηεο θαη γηα απηφ ηα 

πξνηηκνχλ ζηηο πξνζιήςεηο θαη ηα ακείβνπλ πεξηζζφηεξν. 

Ζ ππεξεθπαίδεπζε εμεηαδφκελε  ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

έλδεημε ππεξπξνζθνξάο πηπρηνχρσλ, ε νπνία ζπλεπάγεηαη θαη κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

απφδνζεο εθπαίδεπζεο ηνπο. 

Οη Bowles θαη Gintis (1975) ζεσξνχλ ηελ εθπαίδεπζε σο φξγαλν θνηλσληθήο 

δηαζηξσκάησζεο. χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο νη εξγνδφηεο πξνηηκνχλ ηνπο πεξηζζφηεξν 
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εθπαηδεπκέλνπο φρη ιφγσ ησλ δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζαλ ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά επεηδή 

είλαη πεξηζζφηεξν θνηλσληθνπνηεκέλνη ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη άξα πην παξαγσγηθνί 

ζην πθηζηάκελν πιαίζην εξγαζίαο. 

χκθσλα κε ην βαζηθφ ζπκπέξαζκα κηαο έξεπλαο ηνπ Θ. Καηζαλέβα (1998)  

(Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο) κε ζέκα „‟Δπαγγέικαηα ηνπ κέιινληνο‟‟, θαηαιήγνπκε ζην φηη ην 

κηζφ πνζνζηφ, δειαδή ν βαζηθφο ππξήλαο απφ ην ζχλνιν ηνπ πεξίπνπ 10% ηεο αλεξγίαο 

ζηελ Διιάδα, νθείιεηαη ζηε δηαξζξσηηθή αλεξγία, δειαδή ζηελ αλαληηζηνηρία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνο ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

(Οηθνλφκνπ 2002) 

Σα πνζνζηά αλεξγίαο είλαη ζπζηεκαηηθά πςειφηεξα γηα ηνπο απνθνίηνπο κέζεο 

εθπαίδεπζεο, αθνινπζνχλ νη πηπρηνχρνη ΣΔΗ θαη ζηε ζπλέρεηα νη πηπρηνχρνη ΑΔΗ. Δπίζεο, 

ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ 1997, δηαπηζηψλνπκε φηη θαηά θαλφλα νη ζπνπδαζηέο, ηδηαίηεξα ησλ 

ΑΔΗ, ζηελ Διιάδα δελ εξγάδνληαη, φπσο ζπκβαίλεη ζε άιιεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, φπνπ 

πνιινί κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο έρνπλ πεξάζεη απφ αξθεηέο εξγαζίεο. 

(Οηθνλφκνπ 2002) 

χκθσλα κε έξεπλεο φπσο: (Καλειιφπνπινο 1997, Υνιεδάο θαη Σζάθνγινπ 1999), 

πξνθχπηεη φηη νη κέζεο ηδησηηθέο απνδφζεηο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα ηηο πξνεγνχκελεο 

δεθαεηίεο ήηαλ ππνινγίζηκεο, αιιά δηαρξνληθά έβαηλαλ κεηνχκελεο. Παξνκνίσο, ην 

νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα ησλ πεξηζζφηεξν ζπνπδαγκέλσλ, ηδηαίηεξα ησλ αλδξψλ, δηαρξνληθά 

κεηψλεηαη. 

Ζ εθπαίδεπζε δελ εμαζθαιίδεη ηελ έληαμε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζην ζχζηεκα 

απαζρφιεζεο, αιιά απιψο απνηειεί ηελ θαηαξρήλ πξνυπφζεζε γηα θάηη ηέηνην. (Μειηφο 

1995) 

χκθσλα κε κηα κεγάιε έξεπλα ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (Δ.Κ.Κ.Δ.) ην 

1991, κε ζέκα ηα Κνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο απαζρφιεζεο, απνθαιχθζεθε φηη ην 15% 

ησλ πηπρηνχρσλ ΑΔΗ αζθνχζε άζρεηα επαγγέικαηα κε ηηο εηδηθφηεηεο πνπ απέθηεζε. ηελ 

έξεπλα επίζεο ηνλίδνληαλ φηη θάπνηεο ρηιηάδεο πηπρηνχρσλ βξίζθνληαλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

ζε επαγγέικαηα ρεηξσλαθηηθά. 
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„‟Παιαηφηεξε κειέηε ζηελ Δπξψπε έδεημε φηη ε αμία ηνπ πηπρίνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

εληζρχεηαη θαη απφ ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε πνπ ζπλεπάγεηαη εθηφο ησλ άιισλ γλσξηκίεο, 

δηαζπλδέζεηο, θνηλσληθέο ζρέζεηο, θνηλσληθή γλψζε θαη ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Ζ θνηλσληθή έληαμε ζα επεξεάζεη θαη πάιη ην είδνο θαη ηνλ ηνκέα ηεο 

απαζρφιεζεο θαη έηζη κε ηα ίδηα πηπρία άιινη νδεγνχληαη ζηελ αλεξγία, άιινη ζε 

δηαθνξεηηθή δνπιεηά απφ απηή γηα ηελ νπνία ζπνχδαζαλ θαη άιινη ζε ζέζε πνπ 

εμαζθαιίζηεθε ράξε ζην θνηλσληθφ ηνπο θεθάιαην.‟‟ (Μπισλάο 1992, ζει. 165-188) 

Οη Heinrich θαη Hildebrand (2005) κειέηεζαλ ηηο κηζζνινγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ 

απνθνίησλ δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο ζηηο 15 ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο. 

πσο ππνζηεξίδνπλ νη παξαπάλσ εξεπλεηέο, νη απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ακείβνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξα απφ ηνπο απφθνηηνπο θαηψηεξεο βαζκίδαο. 

ε άιιε έξεπλα ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (Δ.Κ.Κ.Δ.) κε ζέκα 

„‟Γηαδηθαζίεο ελζσκάησζεο ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε πεξίπησζε ησλ απνθνίησλ 

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ηεο αλσηάηεο εθπαίδεπζεο‟‟ (Καζίκεο Υ.) πνπ νινθιεξψζεθε ην 

2000 θαη εηδηθφηεξα ζην κέξνο β‟ (εξεκέηεο Γ.), δίλνληαη επίζεο πνιχ ελδηαθέξνληα 

ζπκπεξάζκαηα παξφηη ην θχξην κέξνο ηεο αλάιπζεο επηθεληξψλεηαη ζηνπο απνθνίηνπο ησλ 

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Ζ κειέηε αξρηθά δηαπηζηψλεη φηη ζεκεηψλεηαη ζπζηεκαηηθή θιαδηθή 

αλαδηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ „‟αγξνηηθή έμνδν‟‟ θαη ηελ 

ηξηηνγελνπνίεζε-κε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζην εκπφξην, ηνλ ηνπξηζκφ, ηηο επηρεηξήζεηο 

εθκίζζσζεο- δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, ηελ 

πγεία θαη ηε δεκφζηα δηνίθεζε. Παξάιιεια, απμάλεη ε κηζζνηνπνίεζε ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ θαη κεηψλεηαη ε απηναπαζρφιεζε. Σν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 1988-1997 

ζεκείσζε πεξαηηέξσ άλνδν. χκθσλα κε ηνλ εξεκέηε, πξφθεηηαη γηα έλα θαηλφκελν 

ππνθαηάζηαζεο κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ κε κέζε θαη ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε κε άιινπο πνπ 

είλαη πηπρηνχρνη Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η. Ζ ππνθαηάζηαζε απηή ππνζηεξίδεηαη, επίζεο, κε θαζαξή 

αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο απνθιεηζηηθά γηα πηπρηνχρνπο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Απηφ είλαη έλα θνηλφ ζπκπέξαζκα αλάκεζα ζηελ έξεπλα ηνπ Καηζαλέβα θαη ηελ έξεπλα ηνπ 

Δ.Κ.Κ.Δ. πνπ αμίδεη λα ππνγξακκηζζεί.  Πξφθεηηαη γηα ην θαηλφκελν ηεο „‟κεηαθχιηζεο ηεο 

δήηεζεο (demand displacement), πνπ ζεκαίλεη φηη ε δήηεζε εξγαζίαο κεηαθπιίεηαη ή 
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ππνθαζίζηαηαη απφ αλεηδίθεπηα ή κε πεξηνξηζκέλε εηδίθεπζε άηνκα ζε εθπαηδεπκέλα άηνκα 

κε απμεκέλα πξνζφληα θαη αλ είλαη δπλαηφλ κε ζπλερψο αλαλεσκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία.  

2.5.2 Κνηλωληθά δίθηπα 

ε κηα κειέηε ε Υαηδεγηάλλε (2000) ζπκπεξαίλεη φηη ηα νηθνγελεηαθά θαη θνηλσληθά 

δίθηπα ησλ απνθνίησλ δηαδξακαηίδνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία. 

Δπηζεκαίλεη, επίζεο, φηη ηα δίθηπα απηά ησλ απνθνίησλ είλαη ηδηαίηεξα ελεξγά θαη 

θηλεηνπνηεκέλα αιιά θαη πνιχ απνηειεζκαηηθά. Ζ νηθνγέλεηα εμαθνινπζεί λα απνηειεί ην 

θχξην δίθηπν ζηήξημεο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο ησλ λέσλ αλζξψπσλ. Ο ππνζηεξηθηηθφο 

ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα εληζρπκέλνο γηα ηηο γπλαίθεο. Οη απφθνηηνη 

ζεσξνχλ φηη ε ειιεληθή θνηλσλία είλαη κηα θνηλσλία ζηελ νπνία ην θξάηνο δελ δίλεη ζε φινπο 

ηηο ίδηεο επθαηξίεο, αιιά ηελ αληζφηεηα επθαηξηψλ θάπνηνη ηελ θαιχπηνπλ κέζα απφ ηηο 

γλσξηκίεο ηνπο, ηα θνηλσληθά ηνπο δίθηπα φπσο ζα ιέγακε απφ ηελ πιεπξά καο. Γίλεηαη 

θαη‟απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαλνεηφ ην γεγνλφο φηη κεγάινο αξηζκφο απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ 

απνθνίησλ θαηαθεχγνπλ ζε γλσζηνχο ηνπο (ελεξγνπνηνχλ κε άιια ιφγηα ηα θνηλσληθά ηνπο 

δίθηπα) γηα λα δεηήζνπλ θάπνηα „‟ράξε‟‟ (θαη ε νπνία ζπρλφηαηα πξφθεηηαη γηα ηελ 

πξφζιεςε θάπνηνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο), ε νπνία ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ 

ηθαλνπνηείηαη. (Οηθνλφκνπ 2002) 

Αλ εμεηάζνπκε ηελ θνηλσληθή ζχλζεζε ηνπ θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ ζα δηαπηζηψζνπκε φηη 

ζηηο ζρνιέο ζηηο νπνίεο παξνπζηάδνληαη κεγάια πνζνζηά θαζπζηέξεζεο ή εγθαηάιεηςεο ησλ 

ζπνπδψλ ππάξρεη κηα ππεξαληηπξνζψπεπζε ησλ ρακειψλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, ελψ 

αληίζεηα ζηηο ππφινηπεο ζρνιέο (π.ρ. ΔΜΠ, Ηαηξηθή θιπ.) ππάξρεη κηα ππεξαληηπξνζψπεπζε 

ησλ επλνεκέλσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ. (Καιακαηηαλνχ 1993, ζει. 96-108) Δλ νιίγνηο, ε 

θνηλσληθή αληζφηεηα δε ζηακαηάεη ηε δξάζε ηεο κπξνζηά ζηελ είζνδν ηνπ παλεπηζηεκίνπ. 

2.5.3 Αιινδαπνί θαη γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δθπαίδεπζεο (ΗΠΟΓΔ) ηε ζρνιηθή ρξνληά 2002/2003 ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα ζρνιεία ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπλνιηθά 98.241 αιινδαπνί καζεηέο θαη 

καζήηξηεο. Ο αξηζκφο απηφο αληηζηνηρεί ζην 6,7% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ 

/ηξηψλ θαηά ηελ ίδηα ζρνιηθή πεξίνδν. 
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Δπηπιένλ, απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξψηε εγγξαθή αιινδαπψλ 

καζεηψλ ζηηο ζρνιηθέο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, πξνθχπηνπλ ελδείμεηο γηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ απφ ρξφλν ζε ρξφλν, θαζψο θαη γηα ηε γεσγξαθηθή θηλεηηθφηεηα 

ηνπο απφ πεξηθέξεηα ζε πεξηθέξεηα ή απφ λνκφ ζε λνκφ. (βι. Γθφηνβνο & Μάξθνπ 2004: 83) 

Ζ πνιππνιηηηζκηθή/πνιπγισζζηθή ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ζηα ειιεληθά 

ζρνιεία ζπληζηά κηα εμέιημε πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο 

εθπαίδεπζεο σο ζεζκνχ ππνζηήξημεο ηεο ζρνιηθήο/θνηλσληθήο έληαμεο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηε 

βάζε ηεο δηάρπζεο ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο (Unicef 2001). Ζ έξεπλα ηεο Unicef (2001) γηα 

ηελ Διιάδα, δηαπηζηψλεη (θάλνληαο αλαθνξά ζην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ Διιήλσλ γνλέσλ) 

φηη κφξθσζε θαη μελνθνβία είλαη κεγέζε αληηζηξφθσο αλάινγα. Πξνζζέηνπκε εδψ φηη 

κφξθσζε θαη πεξηζσξηνπνίεζε (αλαθνξηθά κε ηα παηδηά κεηαλάζηεο) είλαη επίζεο κεγέζε 

αληηζηξφθσο αλάινγα. 

Οη γπλαίθεο πθίζηαληαη κηα ζεηξά απφ δηαθξίζεηο, σο πξνο ηελ άλνδν ζην κνξθσηηθφ ηνπο 

επίπεδν, ζηελ απαζρφιεζε, δπζθνιίεο ζηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε θαη κηα πιεηάδα άιισλ 

πξνβιεκάησλ (Πεηξηληψηε 1989). Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα εμεηάζνπλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζρεηίδνληαη ην θχιν, ε ειηθία, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ε αλεξγία 

(Kostaki and Ioakeimoglou, 1997), ελψ άιιεο πξνζπαζνχλ λα εμεηάζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ην κνξθσηηθφ επίπεδν θάπνηνπ ζρεηίδεηαη κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ζα 

κείλεη άλεξγνο (Nickell, 1979).  

Ζ Παλεπηζηεκηαθφο Μαξία Ζιηνχ (1985) ζεκεηψλεη φηη απ‟ φιεο ηηο ρψξεο, φρη κφλν ηηο 

αλεπηπγκέλεο ή ηηο ζρεηηθά αλεπηπγκέλεο, αιιά θαη απφ ηηο ρψξεο ηνπ Σξίηνπ θφζκνπ, ζε 

Αζία, Αθξηθή θαη Ν. Ακεξηθή, ε Διιάδα έρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ γπλαηθψλ αλάκεζα 

ζηνπο αλαιθάβεηνπο. Έρνπκε, θνληνινγίο, ηε δπζκελέζηεξε ζρέζε ησλ πνζνζηψλ 

αλαιθαβεηηζκνχ αλδξψλ-γπλαηθψλ ζην ζχλνιν ηνπ αλαιθάβεηνπ πιεζπζκνχ, ζε βάξνο ησλ 

γπλαηθψλ. 

2.6 Η εθπαίδεπζε ωο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή 

2.6.1 Πξνζδόθηκν επηβίωζεο θαη ζλεζηκόηεηα 

χκθσλα κε έξεπλα βαζηζκέλε ζε κηα ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ηεο Ννξβεγίαο (Eurostat 2008), παξαηεξείηαη  κηα ζπζηεκαηηθή ζρέζε κεηαμχ 



 - 26 - - 

2

6 

- 

ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζλεζηκφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα φιεο ηηο ειηθίεο, ην 

πξνζδφθηκν επηβίσζεο είλαη ρακειφηεξν γηα άηνκα πνπ έρνπλ ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο 

θαη απμάλεηαη φζν απμάλεηαη θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο. Απηέο νη δηαθνξέο είλαη πην 

έληνλεο ζηνπο άλδξεο απφ ηηο γπλαίθεο (Corsini 2010). Απηφ απνδίδεηαη ζηελ αληζφηεηα πνπ 

ππάξρεη ζηελ νπζηαζηηθή παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

θαζψο απηή είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπγθξνηνχλ ηνλ πιεζπζκφ (Wilkinson and Pickett 2006). Τπάξρεη ζαθήο ζχλδεζε κεηαμχ  

ηνπ επίπεδνπ εθπαίδεπζεο κε ην θαζεζηψο απαζρφιεζεο θαη ην επίπεδν ηνπ εηζνδήκαηνο 

(Corsini 2010).  

Ζ εθπαίδεπζε έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πγεία ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ, ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

θαη ζηα άηνκα κε ηα νπνία έξρεηαη ζε επαθή. Ζ επηπιένλ εθπαίδεπζε απμάλεη ην πξνζδφθηκν 

δσήο θαη κεηψλεη ηελ ζλεζηκφηεηα. (Grossman, 1976)  

Ο θαζεγεηήο McMahon (1999) ππνζηήξημε φηη ζηηο θησρέο ρψξεο, ην πςειφ κνξθσηηθφ 

επίπεδν ησλ θνξηηζηψλ ζπλδέεηαη κε ρακειφηεξα πνζνζηά βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο θαη 

κεησκέλεο γελλεηηθφηεηαο. 

2.6.2 Σνπξηζκόο 

Παξ‟ φιν πνπ ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζεσξείηαη, ζσζηά, φηη επλνεί ηε δηεθδίθεζε 

θαιχηεξεο εθπαίδεπζεο, ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη ν ηνπξηζκφο ιεηηνχξγεζε 

αληαγσληζηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ ζηηο πεξηνρέο κε απμεκέλε ηνπξηζηηθή θίλεζε 

(Κπθιάδεο θαη Ηφληα λεζηά), κε απνηέιεζκα ε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα λα 

παξνπζηάδεηαη απνγνεηεπηηθή ζε φιε ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν. (Ρεζπκληαθά λέα, πληαμήο, 

1995) 

2.6.3 Δηζόδεκα-Δπεκεξία 

Ζ εθπαίδεπζε πνπ είλαη πξάγκαηη  πνιπδηάζηαην αγαζφ, πέξαλ απφ ηηο παηδαγσγηθέο, 

πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο επηδξάζεηο πνπ αζθεί ζηα άηνκα θαη ζηηο θνηλσλίεο, έρεη επίζεο 

θαη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο πιεπξέο. Οη πιεπξέο απηέο επεξεάδνπλ ην εηζφδεκα θαη ηελ 

επεκεξία ησλ αηφκσλ αιιά θαη ηε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ. Σν 

ειιεληθφ θξάηνο αιιά θαη ηα ειιεληθά λνηθνθπξηά δαπαλνχλ ζεκαληηθφ κέξνο απφ ηνπο 

πφξνπο πνπ δηαζέηνπλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ λέσλ, επεηδή, κεηαμχ άιισλ, 
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πηζηεχνπλ φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνπο πξνεηνηκάδνπλ θαιχηεξα γηα απνδνηηθή επαγγεικαηηθή 

ζηαδηνδξνκία. (Καλειινπνχινπ 2003) 

2.7 Χωξηθέο αληζόηεηεο 

 

Δίλαη αμηφινγν λα αλαθεξζεί ε άλνδνο ηνπ δείθηε πςειήο εθπαίδεπζεο ηνπ πιεζπζκνχ 

ζηελ Διιάδα απφ ην 1991 ζην 2001 (Καινγήξνπ 2010). Χζηφζν, παξακέλνπλ νη ρσξηθέο 

αληζφηεηεο κε πςειέο ηηκέο λα εκθαλίδνληαη ζηνπο λνκνχο Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο, Αραίαο, 

Ησαλλίλσλ, Μαγλεζίαο, Υίνπ, Ζξαθιείνπ Κξήηεο θαη ην Άγην φξνο. Δίλαη πξνθαλήο ε 

δηαθνξνπνίεζε αζηηθψλ θαη κε αζηηθψλ πεξηνρψλ, σζηφζν δηαθαίλνληαη θαη άιια ρσξηθά 

πξφηππα φπσο πςειέο ηηκέο ζηα Ηφληα λεζηά θαη ρακειέο ζε πνιππιεζείο λνκνχο φπσο ησλ 

εξξψλ θαη Λάξηζαο. (Καινγήξνπ 2010) 

χκθσλα κε ηελ ΔΛ.ΣΑΣ θαη αδεκνζίεπηα ζηνηρεία απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 1991, 

παξαηεξνχκε ηελ έθηαζε θαη ηελ έληαζε ηεο αληζνθαηαλνκήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ 

ζηνπο Γήκνπο θαη ζηηο Κνηλφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Πξσηεπνχζεο. Αλ κάιηζηα ηξαβήμνπκε 

ην λήκα ηεο αληζνθαηαλνκήο ζηα άθξα ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ππάξρνπλ πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο 

ζηηο νπνίεο ζπγθεληξψλνληαη απνθιεηζηηθά θάηνηθνη κε πςειφηαην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

(π.ρ. Φπρηθφ, Φηινζέε, Δθάιε θιπ.) θαη άιιεο ζηηο νπνίεο πεξηζζεχνπλ νη ρακειφηαηνη 

εθπαηδεπηηθνί δείθηεο. Ζ εθπαηδεπηηθή δηαίξεζε ηνπ ρψξνπ ζηελ Πεξηθέξεηα Πξσηεπνχζεο 

δελ ζεσξείηαη θαζφινπ ηπραία. Δίλαη κηα απφ ηηο κνξθέο πνπ παίξλεη ε αληζφηεηα, ε θηψρεηα, 

ε εθκεηάιιεπζε, ε πεξηζσξηνπνίεζε θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ελφο ηκήκαηνο ηνπ 

πιεζπζκνχ, ελ νιίγνηο, είλαη αληαλάθιαζε ζην ρψξν ηνπ Λεθαλνπεδίνπ ηεο δηαίξεζεο ηεο 

θνηλσλίαο ζε ηάμεηο, ζηξψκαηα, ηκήκαηα. (Καηζηθάο 1996) 

Ζ γεσγξαθηθή άληζε θαηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ απνηειεί πξνβνιή ησλ 

απνηειεζκάησλ πνιιψλ κεηαβιεηψλ θαη απνηχπσζε ηνπο ζην ρψξν. Ζ ηζηνξηθή εμέιημε, ε 

θνηλσληθή-ηαμηθή δηαζηξσκάησζε, ην επίπεδν θαη ην είδνο ησλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο, αθφκε θαη ην είδνο θαη ε ππθλφηεηα ηνπ 

ζρνιηθνχ δηθηχνπ θιπ. βαξαίλνπλ ζε απηή ηελ ππφζεζε. (Καηζηθάο 1996) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ο
: ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

 

3.1 Πνζνηηθά ζηνηρεία γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Ειιάδα 

 

χκθσλα κε ηελ Απνγξαθή ηνπ Πιεζπζκνχ ην 2001 (ΔΛ.ΣΑΣ. 2001) ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ππνδηαηξείηαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 1) Κάηνρνη 

Γηδαθηνξηθνχ ηίηινπ, 2) Κάηνρνη Μάζηεξ, 3) Πηπρηνχρνη Αλσηάησλ ρνιψλ, 4) Πηπρηνχρνη 

ΣΔΗ, 5) Πηπρηνχρνη Αλσηέξσλ ρνιψλ, 6) Πηπρηνχρνη κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 7) 

Απφθνηηνη Μέζεο Δθπαίδεπζεο, 8) Πηπρηνχρνη ΣΔΛ, 9) Πηπρηνχρνη ΣΔ, 10) Απφθνηηνη 

3ηαμίνπ Γπκλαζίνπ, 11) Απφθνηηνη Γεκνηηθνχ, 12) Μαζεηέο Γεκνηηθνχ,  13) 

Δγθαηαιείςαληεο ην Γεκνηηθφ πνπ γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε θαη 14) Με γλσξίδνληεο 

γξαθή θαη αλάγλσζε. ηελ Διιάδα, ην 2001, παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο αληηζέζεηο ζην 

επίπεδν ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ησλ θαηνίθσλ. Παξάιιεια κε 26.989 δηδάθηνξεο θαη 

55.127 θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, θαηαγξάθνληαη 360.166 άηνκα πνπ δελ 

γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε, 618.978 πνπ εγθαηέιεηςαλ ην Γεκνηηθφ αιιά γλσξίδνπλ 

γξαθή θαη αλάγλσζε θαη 3.057.274 (ην έλα ηξίην πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ) πνπ έρνπλ 

πεξαηψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην Γεκνηηθφ. Απ‟ φζα πξνεγήζεθαλ πξνθχπηεη φηη πςειφ 

επίπεδν εθπαίδεπζεο εληνπίδεηαη, πέξα απφ ηνπο λνκνχο Αζελψλ, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, 

Πεηξαηψο, Θεζζαινλίθεο θαη ζηνπο λνκνχο Υαλίσλ, Αραΐαο θαη Υίνπ. ε κηα δεθάδα λνκψλ 

ηεο θεληξηθήο θαη βφξεηαο Διιάδαο είλαη θπξίαξρε ε εηθφλα ελφο ρακεινχ επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο, ελψ, ζην 41% ηνπ πιεζπζκνχ έρνπλ κνξθσηηθφ επίπεδν ην νπνίν θπκαίλεηαη 

απφ ηε κε γλψζε γξαθήο θαη αλάγλσζεο έσο ηελ απνθνίηεζε απφ ην Γπκλάζην θαη ην 

Σερληθφ Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην. (ΔΗΠ 2005) 

Ο Πίλαθαο 3.1 καο δείρλεη πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ 

ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα. Ζ πξψηε ζηήιε καο δείρλεη ηελ Πεξηθέξεηα πνπ αλήθεη ην 

Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα, ε δεχηεξε ζηήιε ηελ πφιε πνπ αλήθεη ην Αλψηαην 

Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα, ε ηξίηε θαη ε ηέηαξηε ζηήιε ηνλ αξηζκφ ησλ ηκεκάησλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ 

ζηελ εθάζηνηε πφιε, ε πέκπηε ζηήιε ηνλ αξηζκφ ησλ εηζαθηέσλ γηα ην 2002, ε έθηε ζηήιε 

καο δίλεη κία εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ ζηελ εθάζηνηε πφιε, ε έβδνκε ζηήιε καο 

δείρλεη ηνλ Πιεζπζκφ θάζε πφιεο ζχκθσλα κε ηελ Απνγξαθή ηνπ 2001 θαη ε φγδνε ζηήιε 
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έλαλ δείθηε πνπ δείρλεη πφζνη θνηηεηέο αληηζηνηρνχλ αλά 1000 θαηνίθνπο ζηελ εθάζηνηε 

πφιε θαη πνπ πξνθχπηεη απφ ην πειίθν ηεο έθηεο κε ηεο έβδνκεο ζηήιεο.  

Μειεηψληαο επνκέλσο ηνλ δείθηε ηεο φγδνεο ζηήιεο, δηαπηζηψλνπκε φηη ζε πφιεηο φπσο 

ην Μεζνιφγγη, ε Άξηα, ε Ζγνπκελίηζα, ε Φιψξηλα θαη ε Κνδάλε, αληηζηνηρνχλ πάλσ απφ 

200 θνηηεηέο αλά 1000 θαηνίθνπο. πλεπψο, έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

αλσηέξσ πφιεσλ πξνέξρεηαη απφ θνηηεηέο, επνκέλσο δηαπηζηψλνπκε φηη ε ιεηηνπξγία 

ηξηηνβάζκησλ Ηδξπκάησλ ζηηο παξαπάλσ πφιεηο, δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ πφιεσλ απηψλ. 

Πίλαθαο 3.1 Καηαλνκή Φνηηεηψλ ζε Παλεπηζηήκηα 

 

Πεξηθέξεηα Πόιε 

Αξηζκόο 

Σκεκάηωλ 
Δηζα

θηένη 

2002 

Δθηίκε

ζε 

αξηζκν

ύ 

θνηηεη

ώλ  

Πιεζπ

ζκόο 

(απνγξ

αθή 

2001) 

Φνηηε

ηέο 

αλά 

1000 

θαηνί

θνπο 

ΑΔΙ ΣΔΙ 

Αηηηθήο 1. Αζήλα/Πεηξαηάο 73 45 21.34

5 

91.900 3.162.0

00 29 

Κεληξηθήο 

Διιάδαο 

2. Λακία 0 5 1.270 5.100 59.000 86 

3. Ληβαδεηά 0 0 0 0 22.000 0 

4. Θήβα 0 0 0 0 23.000 0 

5. Υαιθίδα 0 5 1.670 6.700 55.000 122 

6. Ακθηζζα 0 1 280 1.100 10.000 110 

7. Καξπελήζη 0 1 250 1.000 9.000 111 

Γπηηθήο 

Διιάδαο 

8. Ναχπαθηνο* 0 0 0 0 17.000 0 

9. Μεζνιφγγη* 0 6 1.960 7.800 18.000 433 

10. Αγξίλην 2 0 190 800 54.000 15 

11. Πάηξα 21 11 5.660 24.300 165.000 147 

12. Αίγην 0 0 0 0 28.000 0 

13. Πχξγνο 0 0 0 0 36.000 0 

14. Ακαιηάδα 0 0 0 0 32.000 0 

Πεινπνλλήζνπ 

15. Σξίπνιε 2 0 120 500 29.000 17 

16. πάξηε 0 0 0 0 18.000 0 

17. Καιακάηα 0 6 1.880 7.500 57.000 132 

18. Αξγνο 0 0 0 0 28.000 0 

19. Ναχπιην 0 0 0 0 17.000 0 

20. Κφξηλζνο 0 0 0 0 36.000 0 

Ηνλίνπ 

21. Εάθπλζνο 0 0 0 0 16.000 0 

22. Αξγνζηφιη 0 1 240 1.000 13.000 77 

23. Λεμνχξη* 0 1 140 600 8.000 75 

24. Λεπθάδα 0 0 0 0 11.000 0 

25. Κέξθπξα 4 0 345 1.300 41.000 32 

Ζπείξνπ 

26. Ησάλληλα 14 3 3.005 12.300 70.000 176 

27. Αξηα 0 5 1.210 4.900 23.000 213 

28. Πξέβεδα 0 2 480 1.900 20.000 95 

29. Ζγνπκελίηζα 0 3 710 2.900 14.000 207 

Θεζζαιίαο 30. Λάξηζα 2 13 3.790 15.100 124.000 122 
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31. Βφινο 11 0 855 3.700 114.000 32 

32. Σξίθαια 1 0 95 400 52.000 8 

33. Καξδίηζα 1 2 490 2.200 38.000 58 

Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο 

34. Καζηνξηά 0 2 650 2.600 16.000 163 

35. Φιψξηλα 3 3 1.335 5.400 17.000 318 

36. Κνδάλε 1 8 2.635 10.600 48.000 221 

37. Πηνιεκαΐδα 0 0 0 0 36.000 0 

38. Γξεβελά 0 0 0 0 16.000 0 

Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 

39. Βέξνηα 0 0 0 0 48.000 0 

40. Νάνπζα 0 0 0 0 22.000 0 

41. Έδεζζα 0 0 0 0 25.000 0 

42. Γηαλληηζά 0 0 0 0 30.000 0 

43. Καηεξίλε 0 0 0 0 56.000 0 

44. Θεζζαινλίθε 46 20 11.810 50.800 709.000 72 

45. Κηιθίο 0 1 180 700 25.000 28 

46. Πνιχγπξνο 0 0 0 0 11.000 0 

47. Μνπδαληά* 0 1 180 700 17.000 41 

Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη 

Θξάθεο 

48. έξξεο 1 6 2.000 8.000 56.000 143 

49. Καβάια 0 7 2.130 8.500 64.000 133 

50. Γξάκα 0 1 210 800 55.000 15 

51. Ξάλζε 5 0 670 3.400 52.000 65 

52. Κνκνηελή 7 0 1.650 6.600 53.000 125 

53. 

Αιεμαλδξνχπνιε 

4 0 515 2.400 53.000 

45 

54. Γηδπκφηεηρν* 0 0 0 0 19.000 0 

55. Οξεζηηάδα 2 0 260 1.300 22.000 59 

Βνξείνπ 

Αηγαίνπ 

56. Μχξηλα 

Λήκλνπ* 

0 0 0 0 7.000 

0 

57. Μπηηιήλε 6 0 695 2.800 36.000 78 

58. Υίνο 3 0 300 1.300 23.000 57 

59. Βαζχ άκνπ 0 0 0 0 12.000 0 

60. Καξιφβαζη* 3 0 315 1.300 10.000 130 

Ννηίνπ Αηγαίνπ 

61. Δξκνχπνιε 1 0 65 400 14.000 29 

62. Κσο 0 0 0 0 17.000 0 

63. Ρφδνο 3 1 565 >2.200 55.000 40 

Κξήηεο 

64. Υαληά 4 2 840 4.100 53.000 77 

65. Ρέζπκλν 9 1 1.415 5.700 32.000 178 

66. Ζξάθιεην 8 11 3.515 14.800 138.000 107 

67. Άγηνο 

Νηθφιανο 

0 1 100 300 20.000 

15 

68. εηεία* 0 1 100 400 14.000 29 

69. Ηεξάπεηξα 0 0 0 0 23.000 0 

70.Νεάπνιε* 0 0 0 0 7.000 0 

 ύλνιν 237 176 78.120 328.100 6.330.000  

 

Πεγή: ΤΠ.Δ.Π.Θ (2011) 

Ο Πίλαθαο 3.2 κάο παξέρεη πνζνηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ 

ΣΔΗ ηεο ρψξαο καο. Έηζη, ζηελ πξψηε ζηήιε αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ Ηδξχκαηνο, ζηελ 

δεχηεξε ζηήιε ε πφιε ζηελ νπνία αλήθεη, ζηελ ηξίηε θαη ζηελ ηέηαξηε ζηήιε ν αξηζκφο ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ, ελψ ζηελ πέκπηε ζηήιε θαη ζηελ έθηε ζηήιε δειψλεηαη ν αξηζκφο ησλ 

εηζαθηέσλ ζε απηά γηα ην έηνο 2002. Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο 
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εηζαθηέσλ απνξξνθάηαη απφ ηα ΣΔΗ: ηεο Αζήλαο, ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο Λάξηζαο, ηεο 

Κξήηεο, ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Ζπείξνπ. 

Πίλαθαο 3.2 Υσξνηαμηθή Καηαλνκή ΣΔΗ 

Ίδξπκα Πόιε 

Αξηζκόο 

Σκεκάηωλ 

Αξηζκόο 

εηζαθηέωλ 

2002 

    

ΣΔΗ Αζήλαο Αζήλα 32 32 5.005 5.005 

ΣΔΗ Πεηξαηά Πεηξαηάο 9 9 1.765 1.765 

ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο 

Θεζζαινλίθε 20 

22 

3.750 

4.110 Κηιθίο 1 180 

Μνπδαληά 1 180 

ΣΔΗ Λάξηζαο 
Λάξηζα 13 

15 
3.675 

4.135 
Καξδίηζα 2 460 

ΣΔΗ Πάηξαο Πάηξα 11 11 2.665 2.665 

ΣΔΗ Κξήηεο 

Ζξάθιεην 11 

15 

2.770 

3.480 
Υαληά 2 450 

Ρέζπκλν 1 120 

εηεία 1 140 

ΣΔΗ Καβάιαο 
Καβάιαο 7 

8 
2.130 

2.340 
Γξάκα 1 210 

ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

Κνδάλε 8 

13 

2.530 

4.180 Καζηνξηά 2 650 

Φιψξηλα 3 1.000 

ΣΔΗ Υαιθίδαο Υαιθίδα 5 5 1.670 1.670 

ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ Μεζνιφγγη 6 6 1.960 1.960 

ΣΔΗ εξξψλ έξξεο 6 6 1.920 1.920 

ΣΔΗ Καιακάηαο Καιακάηα 6 6 1.880 1.880 

ΣΔΗ Λακίαο 

Λακία 5 

7 

1.270 

1.800 Aκθηζζα 1 280 

Καξπελήζη 1 250 

ΣΔΗ Ζπείξνπ 

Aξηα 5 

15 

1.210 

3.470 

Ησάλληλα 3 690 

Πξέβεδα 2 480 

Ζγνπκελίηζα 3 710 

Αξγνζηφιη 1 240 

Λεμνχξη 1 140 

ΔΛΔΣΔ Αζήλα 4 4 340 340 

ρνιέοΣνπξηζηηθψλ 

Δπαγγεικάησλ 

Ρφδνο 1 
2 

60 
160 

Aγηνο Νηθφιανο 1 100 

ύλνιν  176 176 40.880 40.880 

 

Πεγή: ΤΠ.Δ.Π.Θ (2011) 

Ο Πίλαθαο 3.3 κάο παξέρεη πνζνηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ 

ΑΔΗ ηεο ρψξαο καο. Έηζη, ζηελ πξψηε ζηήιε αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ Αλσηάηνπ Ηδξχκαηνο, 
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ζηελ δεχηεξε ζηήιε ε πφιε ζηελ νπνία αλήθεη, ζηελ ηξίηε θαη ζηελ ηέηαξηε ζηήιε ν αξηζκφο 

ησλ ηκεκάησλ ηνπ, ελψ ζηελ πέκπηε ζηήιε θαη ζηελ έθηε ζηήιε δειψλεηαη ν αξηζκφο ησλ 

εηζαθηέσλ ζε απηά γηα ην έηνο 2002. Παξαηεξνχκε εδψ φηη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο 

εηζαθηέσλ θνηηεηψλ παξνπζηάδεηαη: ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ζην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο, ζην Παλεπηζηήκην Παηξψλ, ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ θαη Παλεπηζηήκην 

Θξάθεο. 

Πίλαθαο 3.3 Υσξνηαμηθή Καηαλνκή Παλεπηζηεκίσλ 

Ίδξπκα Πόιε 

Αξηζκόο 

Σκεκάηωλ 

Αξηζκόο 

εηζαθηέωλ 

2002 

    

Παλεπηζηήκην Αζελψλ Αζήλα 29 29 7.125 7.125 

Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν Αζήλα 9 9 1.530 1.530 

Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζήλα 8 8 1.445 1.445 

Πάληεην Παλεπηζηήκην Αζήλα 8 8 1.685 1.685 

Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζήλα 6 6 440 440 

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Πεηξαηάο 9 9 1.770 1.770 

Αλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ Αζήλα 1 1 100 100 

Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην Αζήλα 3 3 140 140 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

Θεζζαινλίθε 38 

43 

7.005 

7.525 
έξξεο 1 80 

Φιψξηλα 3 335 

Κνδάλε 1 105 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Θεζζαινλίθε 8 8 1.055 1.055 

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Πάηξα 21 21 2.955 2.955 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 
Ησάλληλα 14 

16 
2.315 

2.505 
Αγξίλην 2 190 

Παλεπηζηήκην Θξάθεο 

Κνκνηελή 7 

18 

1.650 

3.095 
Ξάλζε 5 670 

Αιεμαλδξνχπνιε 4 515 

Οξεζηηάδα 2 260 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο 
Ρέζπκλν 9 

17 
1.295 

2.040 
Ζξάθιεην 8 745 

Πνιπηερλείν Κξήηεο Υαληά 4 4 390 390 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 

Μπηηιήλε 6 

16 

695 

1.880 

Υίνο 3 300 

Καξιφβαζη 3 315 

Δξκνχπνιε 1 65 

Ρφδνο 3 505 

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

Βφινο 11 

15 

855 

1.095 Λάξηζα 2 115 

Σξίθαια 1 95 
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Καξδίηζα 1 30 

Ηφλην Παλεπηζηήκην Κέξθπξα 4 4 345 345 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Σξίπνιε 2 2 120 120 

Σύνολο 

 237 237 37.240 37.240 

 

Πεγή: ΤΠ.Δ.Π.Θ (2011) 

χκθσλα κε ζηνηρεία απφ ηε EUROSTAT γηα ην έηνο 1997 πξνθχπηνπλ ηα εμήο: Σν 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο πζηεξεί απφ ην αληίζηνηρν κέζν ηεο ΔΔ, 

κηαο θαη ην πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

αλέξρεηαη ζε 51% θαη είλαη πςειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηεο ΔΔ (41%), ελψ ηα πνζνζηά 

φζσλ έρνπλ νινθιεξψζεη δεπηεξνβάζκηα (32%) θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (17%) ζηε 

ρψξα καο είλαη κηθξφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα ηεο ΔΔ (40% θαη 20%). ε ζρέζε σζηφζν κε 

άιιεο κεζνγεηαθέο ρψξεο (Ηζπαλία, Πνξηνγαιία, Ηηαιία), ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ 

ειιεληθνχ πιεζπζκνχ είλαη ζαθψο πςειφηεξν. (Καλειινπνχινπ 2003) 

Δληππσζηαθή είλαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πηπρηνχρσλ ΑΔΗ (απφ 492000 ην 1992 ζε 

664000 ην 1997) θαη ησλ απνθνίησλ κέζεο εθπαίδεπζεο, ελψ αληίζηνηρα κεηψζεθαλ ηα 

άηνκα κε απνιπηήξην δεκνηηθνχ. Ζ αχμεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο, αιιά θαη ε έληνλε (θνηλσληθή) δήηεζε γηα εθπαίδεπζε, πνπ επέηξεςε ε αχμεζε 

ησλ νηθνγελεηαθψλ εηζνδεκάησλ, ε αζηηθνπνίεζε αιιά θαη ε δηεχξπλζε ησλ επθαηξηψλ 

απαζρφιεζεο ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, αληαλαθιψληαη ζηα αλσηέξσ. (Καλειινπνχινπ 

2003) 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο ην γεληθφ ζχλνιν ησλ 

εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ ζηα 18 Α.Δ.Η. ηεο ρψξαο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 1999-2000 

αλέξρεηαη ζε 276902 θνηηεηέο, ελψ ην γεληθφ ζχλνιν ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά ην 

ίδην έηνο αλέξρεηαη ζε 10459 δηδάζθνληεο. Δπνκέλσο, ζε θάζε δηδάζθνληα αληηζηνηρνχλ θαηά 

κέζν φξν 26 θνηηεηέο. Ζ αλαινγία απηή δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ηθαλνπνηεηηθή, ηδίσο αλ 

ζπγθξηζεί κε ην κέζν φξν ζηηο ρψξεο ηνπ Ο.Ο..Α. , φπνπ αληηζηνηρνχλ 17 θνηηεηέο αλά 

δηδάζθνληα (O.E.C.D. 1998). Ζ εηθφλα απηή φκσο δελ αθνξά κε ηνλ ίδην ηξφπν ηα δηάθνξα 

παλεπηζηήκηα. Απφ ηα 18 Παλεπηζηήκηα, ηα 13 έρνπλ αλαινγία θάησ απφ ην κέζν φξν, ελψ ηα 

5 πάλσ. (Οηθνλφκνπ 2002) 



 - 34 - - 

3

4 

- 

Οη εηζεξρφκελνη ζην παλεπηζηήκην θνηηεηέο (16785) είλαη ππεξδηπιάζηνη (2,4 θνξέο 

πεξηζζφηεξνη) απφ ηνπο εμεξρφκελνπο (6957). Σν ηζνδχγην γηα θάζε ηκήκα θιείλεη θαζαξά 

ππέξ ησλ εηζαγνκέλσλ. 

ε κία  έξεπλα πνπ έγηλε ζε 200 καζεηέο Γπκλαζίσλ ηεο Αηηηθήο ην 1994, απνδεηθλχεηαη 

φηη ην 97% ησλ καζεηψλ δήισζε φηη πιεξψλεη δίδαθηξα γηα θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα. 

(Κνζάιε, Κνινθνχξε, 1994) 

3.2 Δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

 

Σα δεδνκέλα ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ Απνγξαθή ηνπ Πιεζπζκνχ ην 2001 (ΔΛ.ΣΑΣ 

2001) θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εμήο κεηαβιεηέο: Σν πνζνζηφ ησλ λέσλ ειηθίαο 20-24 εηψλ 

πνπ είλαη θάηνρνη πηπρίνπ ΑΔΗ θαη ην πνζνζηφ ησλ λέσλ ειηθίαο 20-24 εηψλ πνπ έρνπλ 

πηπρίν ΣΔΗ, ΚΑΣΔ, ΚΑΣΔΔ, Αλψηεξεο ρνιήο & Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηνλ 

εθάζηνηε δήκν Καιιηθξάηε. Υξεζηκνπνηήζεθαλ, επίζεο, θαη νη κεηαβιεηέο: ην πνζνζηφ ησλ 

λέσλ ειηθίαο 25-29 εηψλ πνπ είλαη θάηνρνη πηπρίνπ ΑΔΗ θαη ην πνζνζηφ ησλ λέσλ ειηθίαο 

25-29 εηψλ πνπ έρνπλ πηπρίν ΣΔΗ, ΚΑΣΔ, ΚΑΣΔΔ, Αλψηεξεο ρνιήο & Δθθιεζηαζηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζηνλ εθάζηνηε δήκν Καιιηθξάηε. (ΔΛ.ΣΑΣ 2001) 

Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ αθνξά ην πνζνζηφ θαηφρσλ πηπρίσλ ΑΔΗ, ΣΔΗ, ΚΑΣΔ, 

ΚΑΣΔΔ, Αλψηεξεο ρνιήο & Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο, ειηθίαο 20-29 εηψλ, ζε επίπεδν 

Γήκνπ Καιιηθξάηε. Ζ πεγή δεδνκέλσλ είλαη ε Απνγξαθή Πιεζπζκνχ ηνπ 2001. (ΔΛ.ΣΑΣ 

2001) Ζ κεηαβιεηή απηή ζα απνηειέζεη ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζην κνληέιν ηεο 

παιηλδξφκεζεο πνπ ζα εθαξκφζνπκε παξαθάησ γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο. 

 Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζην ελ ιφγσ κνληέιν ζα είλαη: Σν κέζν δεισζέλ 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θάζε δήκνπ ζε επίπεδν Καιιηθξάηε, ην πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ 

θαηνίθσλ ζηνπο πξνθεηκέλνπο δήκνπο θαη κία κεηαβιεηή πνπ δειψλεη ηελ χπαξμε ή φρη 

Αλσηάηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (ΑΔΗ θαη ΣΔΗ) ζηνλ εθάζηνηε δήκν. Πξφθεηηαη γηα κία 

δίηηκε κεηαβιεηή πνπ παίξλεη ηελ ηηκή 1 ζε πεξίπησζε χπαξμεο Αλσηάηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ηδξχκαηνο θαη ηελ ηηκή 0 αλ δελ ππάξρεη ζηνλ εθάζηνηε δήκν. Ζ θαηαζθεπή ηεο ελ ιφγσ 

κεηαβιεηήο είλαη ππνθεηκεληθή θαη βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο 

Παηδείαο. Γηα ηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Αζήλαο, ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Πάηξαο 

δφζεθε ε ηηκή 1 γηα νξηζκέλνπο δήκνπο (θπξίσο ηνλ θνληηλψλ δήκσλ απφ θάπνην ίδξπκα) ησλ 
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πφιεσλ απηψλ, ιφγσ ησλ πνιιψλ ηκεκάησλ ησλ παλεπηζηεκίσλ ζε απηέο ηηο πφιεηο, ιφγσ 

ησλ εχθνισλ κεηαθηλήζεσλ ζηα κεγάια αζηηθά απηά θέληξα, ιφγσ ησλ παξαπάλσ απφ έλα 

ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζ‟ απηέο ηηο πφιεηο θαη ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ θνηηεηψλ πνπ 

θνηηνχλ ζε απηά. (Πεγή: ΓΓΠ, Τπ. Οηθνλνκηθψλ) 

Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη κία αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ε νπνία δίλεη κία έλδεημε γηα ηνλ 

ηνπξηζκφ θαη είλαη θαη απηή κία δίηηκε κεηαβιεηή κε ηηκή 1 αλ ν ελ ιφγσ δήκνο είλαη 

ηνπξηζηηθή πεξηνρή θαη 0 αλ φρη. Σν θξηηήξην γηα λα θξηζεί κία πεξηνρή σο ηνπξηζηηθή, 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζα πξέπεη ε νηθνλνκία ηεο λα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ 

ηνπξηζκφ θαη ηα έζνδα απφ απηφλ λα είλαη ζεκαληηθά θαη λα επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα 

εηζνδήκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δήκσλ. Έηζη, ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη δήκνη παξαζαιάζζηνη, 

δήκνη κε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ρεηκεξηλνί πξννξηζκνί.  

Δπηπξνζζέησο, ππνινγίζηεθε σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ην πνζνζηφ αηφκσλ ειηθίαο 50-

69 εηψλ κε επίπεδν εθπαίδεπζεο 1-4 (δηδαθηνξηθφ, κεηαπηπρηαθφ, πηπρίν ΑΔΗ, πηπρίν ΣΔΗ). 

Χο εξκελεπηηθή, ε αλσηέξσ κεηαβιεηή αθνξά ην πνζνζηφ αηφκσλ πνπ πηζαλφλ λα είλαη 

γνλείο ησλ λέσλ κε πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο. 

3.3 Μεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. (2000), ν αξηζκφο ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

πξνγξακκάησλ ζηε ρψξα καο ήηαλ ηφηε 212. Απφ ην 1993 ιεηηνπξγνχζαλ 53 Μεηαπηπρηαθά 

θαη κέζα ζε 7 ρξφληα ν αξηζκφο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηεηξαπιαζηάζηεθε. Ο αξηζκφο ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηελ Διιάδα απφ ην 1995 έσο ην 2001 ππεξδηπιαζηάζηεθε 

θηάλνληαο ηνπο 21708, απφ 10161 πνπ ήηαλ θαηά ην 1995-96. 

χκθσλα κε έξεπλα (Μπξηζίδνπ 2002), κπνξνχκε λα έρνπκε κηα πην θαιή εθηίκεζε ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ κε ή ρσξίο δίδαθηξα. Σα Π.Μ.. πνπ επέβαιιαλ ηε ρνξήγεζε πςειψλ 

δηδάθηξσλ ζηελ Διιάδα ήηαλ ηφηε πεξηνξηζκέλα, θαζψο απηά γηα ηα νπνία επέβαιιαλ 

δίδαθηξα άλσ ησλ 1467 επξψ αλά κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή απνηεινχζαλ κφιηο ην 4% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ Π.Μ.. Δληνχηνηο, ηα Π.Μ.. γηα ηα νπνία επηβιήζεθαλ δίδαθηξα απφ 880 επξψ 

έσο 1467 επξψ απνηεινχζαλ επίζεο ην 4% ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνγξακκάησλ. 

Ζ ππεξβάιινπζα δήηεζε γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε νπνία δελ κπνξεί λα 

θαιπθζεί απφ ηα ππάξρνληα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηνρέηεπζε 
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ηεο αληθαλνπνίεηεο δήηεζεο ζην εμσηεξηθφ, κε ηδηαίηεξα δπζκελείο επηπηψζεηο γηα ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία. χκθσλα κε ππνινγηζκνχο ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. ζπλνιηθά 30000-40000 

θνηηεηέο ζπνπδάδνπλ ζε ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ. (Οηθνλφκνπ 

2002) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ο
: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηάζνπκε ηηο κεζφδνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα εμάγνπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα έπεηηα απφ ηελ 

αλάιπζε ηνπο. 

4.1 Πεξηγξαθηθή Σηαηηζηηθή 

 

Με ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή επηηπγράλεηαη ε εμαγσγή βαζηθψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηα 

δεδνκέλα πνπ ζέινπκε λα εμεηάζνπκε, ζηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο γηα ηε 

κεηαβιεηή πνπ κειεηάκε: ην πνζνζηφ θαηφρσλ πηπρίσλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ ειηθίαο 20-29 εηψλ ζε 

θάζε δήκν ηεο ρψξαο ζε επίπεδν λνκνχ Καιιηθξάηε γηα ην έηνο 2001. 

Άιισζηε, ζηφρνο ηεο Πεξηγξαθηθήο ηαηηζηηθήο είλαη, «ε αλάπηπμε κεζφδσλ γηα ηε 

ζπλνπηηθή θαη ηελ απνηειεζκαηηθή παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ». Γηα ην ζθνπφ απηφ, έρνπλ 

αλαπηπρζεί: 

1. Μέζνδνη πηλαθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ 

2. Μέζνδνη γξαθηθήο παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ 

3. Αξηζκεηηθά πεξηγξαθηθά κέηξα 

(Παπαδφπνπινο 2010) 

4.1.1 Μέηξα ζέζεο-θεληξηθήο ηάζεο 

Σα κέηξα ζέζεο-θεληξηθήο ηάζεο καο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε ηεο 

θαηαλνκήο ησλ παξαηεξήζεσλ. Σα πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελα είλαη ε κέζε ηηκή, ε δηάκεζνο, ε 

θνξπθή θαη ηα πνζνζηεκφξηα. 

 

Μέζε ηηκή ή Αξηζκεηηθόο κέζνο (mean) 

 

Ζ κέζε ηηκή ελφο πιεζπζκνχ ζπκβνιίδεηαη κε κ θαη ε κέζε ηηκή ελφο δείγκαηνο κε x . Ο 

καζεκαηηθφο ηχπνο ηεο κέζεο ηηκήο είλαη ν εμήο: 
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Σν γεγνλφο, φκσο, φηη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπκκεηέρεη ην άζξνηζκα φισλ ησλ 

παξαηεξήζεσλ, ηελ θαζηζηά επαίζζεηε ζε αθξαίεο-έθηξνπεο (outlying ή unusual) 

παξαηεξήζεηο. Καηά ζπλέπεηα, ε κέζε ηηκή απνθξχπηεη (απφ ηνλ αλππνςίαζην) ηηο έθηξνπεο 

παξαηεξήζεηο. Γειαδή, φηαλ ππάξρνπλ έθηξνπεο παξαηεξήζεηο ή αθξαίεο ηηκέο, ε κέζε ηηκή 

δίλεη παξαπιαλεηηθή εηθφλα αλ ζεσξεζεί «ηππηθφο εθπξφζσπνο» ησλ παξαηεξήζεσλ. 

(Παπαδφπνπινο 2010) 

Κνξπθή ή Δπηθξαηνύζα ηηκή (mode) 

Ζ θνξπθή ηνπ δείγκαηνο ζπκβνιίδεηαη κε Mν. Δίλαη ε ηηκή πνπ εκθαλίδεηαη ζην δείγκα κε 

ηελ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα. (Παπαδφπνπινο 2010) 

Γηάκεζνο (median) 

Ζ δηάκεζνο ηνπ δείγκαηνο ζπκβνιίδεηαη κε δ. Δίλαη ην ζεκείν ηεο θαηαλνκήο ησλ 

παξαηεξήζεσλ θάησ απφ ην νπνίν βξίζθεηαη ην 50% ησλ παξαηεξήζεσλ θαη πάλσ απφ απηφ 

ην ππφινηπν 50% ησλ παξαηεξήζεσλ. Δθθξάδεη ηελ θεληξηθή ζέζε ηεο θαηαλνκήο ησλ 

παξαηεξήζεσλ θαη γη‟ απηφ ζηε βηβιηνγξαθία ζπλαληάηαη θαη σο κέζνο ζέζεο (position 

average). (Παπαδφπνπινο 2010) 

Παξαηήξεζε: Ζ δηάκεζνο δελ επεξεάδεηαη ηδηαηηέξσο απφ αθξαίεο ηηκέο. Έηζη, γηα ηελ 

πεξηγξαθή παξαηεξήζεσλ πνπ εκθαλίδνπλ αθξαίεο ηηκέο πξνηηκάηαη σο κέηξν ζέζεο απφ ηε 

κέζε ηηκή ε νπνία επεξεάδεηαη πνιχ απφ αθξαίεο ηηκέο. 

Πνζνζηηαία ζεκεία ή Πνζνζηεκόξηα (quantiles) 

Σα πνζνζηεκφξηα ηνπ δείγκαηνο ζπκβνιίδνληαη κε αp. Απνηεινχλ γελίθεπζε ηεο δηακέζνπ 

θαη δίλνπλ αλαιπηηθφηεξε πεξηγξαθή ηεο ζέζεο ηεο θαηαλνκήο ησλ παξαηεξήζεσλ. Σν 

πνζνζηεκφξην αp είλαη ην ζεκείν ηεο θαηαλνκήο γηα ην νπνίν ην α% ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη 

κηθξφηεξεο ή ίζεο απφ απηφ θαη ην ππφινηπν (1-α)% ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη κεγαιχηεξεο ή 

ίζεο απφ απηφ. (Παπαδφπνπινο 2010) Δηδηθφηεξα έρνπκε: 
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Δθαηνζηεκφξηα (percentiles): p1,p2,…,p99 

Γεθαηεκφξηα (deciles):  p10,p20,…,p90 

Σεηαξηεκφξηα (quartiles): p25=Q1, p50=Q2=δ, p75=Q3 

4.1.2 Μέηξα δηαζπνξάο 

 

Σα κέηξα δηαζπνξάο νξίζζεθαλ γηα λα πεξηγξάθνπλ κε αξηζκεηηθά κεγέζε κε 

κεηαβιεηφηεηα. Σα πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελα κέηξα δηαζπνξάο είλαη ην εχξνο, ε 

ελδνηεηαξηεκνξηαθή απφθιηζε (εχξνο), ε ηππηθή απφθιηζε θαη ε δηαζπνξά. 

 

Δύξνο (range) θαη Δλδνηεηαξηεκνξηαθή Απόθιηζε (interquantile deviation) 

Οξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ κεγαιχηεξεο θαη κηθξφηεξεο ηηκήο ελφο ζπλφινπ 

δεδνκέλσλ. Γειαδή minmaxXXR 
. Σν πιενλέθηεκά ηεο είλαη ε επθνιία ζηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο ελψ ην κεηνλέθηεκα ηεο είλαη φηη εμαξηάηαη απφ δχν κφλν ηηκέο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

παξαηεξήζεσλ ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο ππφινηπεο. Ζ δηαθνξά Q3 - Q1 νλνκάδεηαη 

ελδνηεηαξηεκνξηαθή απφθιηζε. (Σζαγθαλφο 2005) 

 

Σππηθή απόθιηζε (standard deviation) θαη Γηαζπνξά (variance) 

Ζ ηππηθή απφθιηζε ηνπ πιεζπζκνχ ζπκβνιίδεηαη κε ζ θαη ηνπ δείγκαηνο κε s . Ο 

καζεκαηηθφο ηχπνο ηεο ηππηθήο απφθιηζεο είλαη: 

2ss  , φπνπ s
2 

είλαη ε δηαζπνξά. 

Ζ δηαθχκαλζε ή δηαζπνξά νξίδεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

2

1

2 )(
1








i

i xxs  

Παξαηήξεζε: Ζ ηππηθή απφθιηζε έρεη επξχηεξε ρξήζε δηφηη εθθξάδεηαη κε ηελ ίδηα κνλάδα 

πνπ εθθξάδνληαη θαη νη παξαηεξήζεηο. (Υξνλφπνπινο 2006) 
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πληειεζηήο Μεηαβιεηόηεηαο (Coefficient of Variation)  

Ο ζπληειεζηήο κεηαβιεηφηεηαο είλαη έλα κέηξν ζρεηηθήο κεηαβιεηφηεηαο θαη εθθξάδεηαη 

ζπλήζσο σο πνζνζηφ θαη φρη κέζσ ησλ κνλάδσλ ησλ δεδνκέλσλ ζηα νπνία αλαθέξεηαη. Ο 

ζπληειεζηήο κεηαβιεηφηεηαο ζπκβνιίδεηαη κε CV θαη κεηξά ην „άπισκα‟ ησλ δεδνκέλσλ ζε 

ζρέζε κε ην κέζν θαη έρεη ηχπν 
X

S
CV . Μπνξεί λα ρξεζηκεχζεη γηα ζχγθξηζε ζπλφισλ 

δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ κεηξεζεί κε ηηο ίδηεο κνλάδεο αιιά δηαθέξνπλ ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε 

κηα άκεζε ζχγθξηζε ησλ αληίζηνηρσλ ηππηθψλ απνθιίζεσλ λα κελ είλαη ρξήζηκε. Έλα δείγκα 

ηηκψλ κηαο κεηαβιεηήο είλαη νκνηνγελέο φηαλ ν CV είλαη κηθξφηεξνο ή ίζνο απφ ην 10%. 

(Σζαγθαλφο 2005) 

 

4.2 Χωξηθή Απηνζπζρέηηζε - Ο δείθηεο Moran’s I 

O δείθηεο Moran‟s I είλαη ν πην δηαδεδνκέλνο ηνπηθφο δείθηεο ρσξηθήο εμάξηεζεο πνπ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί επξχηαηα σο κέηξν ηεο απηνζπζρέηηζεο κηαο κεηαβιεηήο ζην ρψξν, γλσζηή 

θαη σο ρσξηθή απηφ ζπζρέηηζε (Cliff θαη Ord, 1981). O καζεκαηηθφο ηχπνο ηνπ δείθηε 

Moran‟s I δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

    







n

i

i

i j jiij

zW

zzwn
I

1

2   

φπνπ n είλαη ν αξηζκφο ησλ ζεκείσλ, xxz ii  , x  είλαη ε κέζε ηηκή ηνπ x, 


 


n

i

n

j

ijwW
1 1

, θαη W είλαη ην άζξνηζκα ησλ βαξψλ ijw , (Cliff and Ord 1981). 

Οη ηηκέο ηνπ δείθηε θπκαίλνληαη γχξσ απφ ην 0. Θεηηθέο ηηκέο, ππνδεηθλχνπλ ζεηηθή 

απηνζπζρέηηζε θαη αξλεηηθέο ηηκέο, αξλεηηθή απηνζπζρέηηζε. Ζ χπαξμε ζεηηθήο 

απηνζπζρέηηζεο ππνδειψλεη φηη φκνηεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο παξνπζηάδνπλ ζπγθέληξσζε 

ζηνλ ρψξν. Αληίζεηα, αξλεηηθή απηνζπζρέηηζε ππνδειψλεη φηη κεγάιεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο 

ζπλνξεχνπλ κε κηθξέο ηηκέο. 
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Ο ππνινγηζκφο ηνπ ηνπηθνχ δείθηε Moran‟s I (Moran,1948) εληάζζεηαη ζην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην ηεο Δμεξεπλεηηθήο Αλάιπζεο Υσξηθψλ Γεδνκέλσλ (γλσζηή θαη σο ESDA). Ζ 

αλάιπζε απηνχ ηνπ είδνπο επηηξέπεη ηελ θαηαλφεζε ηεο ρσξηθήο νξγάλσζεο κηαο 

κεηαβιεηήο, γεγνλφο πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ απφ ηελ πιεπξά ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ πνπ απηή αληηπξνζσπεχεη (Καλάξνγινπ, νπιαθέιιεο θαη Μπαινχξδνο, 2001). 

ηελ παξνχζα έξεπλα ππνινγίζηεθαλ νη ηηκέο ηνπ δείθηε Moran‟s I κε βάζε ηνλ ηχπν ησλ 

Cliff and Ord (1981), ηα δηαγξάκκαηα δηαζπνξάο θαη ν ράξηεο ρσξηθψλ πξνηχπσλ γηα θάζε 

κεηαβιεηή. Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο θαη ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ινγηζκηθφ GeoDa πνπ δηαηίζεηαη απφ ην Spatial Analysis Laboratory (Department of 

Agriculture and Consumer Economics, University of Illinois at Urbana-Campaign).  

      

4.3 Αλάιπζε παιηλδξόκεζεο 

 

Δίλαη ν θιάδνο ηεο ζηαηηζηηθήο ν νπνίνο εμεηάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ 

κεηαβιεηψλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πξφβιεςε ηεο κηαο απφ ηηο ππφινηπεο. ε θάζε 

πξφβιεκα παιηλδξφκεζεο δηαθξίλνπκε δχν είδε κεηαβιεηψλ: ηηο αλεμάξηεηεο ή ειεγρφκελεο 

ή επεμεγεκαηηθέο (independent, predictor, casual, input, explanatory variables) θαη ηηο 

εμαξηεκέλεο ή απφθξηζεο (dependent, response variables). 

4.3.1 Απιή Γξακκηθή Παιηλδξόκεζε (Linear Regression):  

κηαο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηή Τ απφ ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Υ είλαη ε ζρέζε Y = α + 

β*X φπνπ α θαη β είλαη παξάκεηξνη. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ α θαη β δίλεη κηα πξνζεγγηζηηθή 

επζεία, πνπ ζπλδέεη ηηο ηηκέο ηεο Τ δνζέλησλ ησλ ηηκψλ ηεο Υ. 

Ζ γξακκηθή ζρέζε Y =α + β*X  δε κπνξεί, αζθαιψο, λα πεξηγξάςεη ηε γξακκηθή 

ζηνραζηηθή εμάξηεζε ησλ κεηαβιεηψλ Υ θαη Τ αθνχ αλ γηα παξάδεηγκα Υ είλαη ε ηηκή ελφο 

πξντφληνο θαη Τ είλαη ε δήηεζε ηνπ πξντφληνο απηνχ θαη δηαηεξήζνπκε ηε Υ ζην ίδην επίπεδν  

X = x ηφηε νη αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Τ ζα είλαη θπζηθά δηαθνξεηηθέο ζηηο δηάθνξεο 

επαλαιήςεηο. Δπηπιένλ, ζπκβαίλεη λα παξαηεξνχληαη θαη ζθάικαηα κέηξεζεο ησλ ηηκψλ ηεο 

Τ (ιφγσ νξγάλσλ ή ειιηπνχο πιεξνθφξεζεο). Έηζη, γηα X = x1 ην αληίζηνηρν Y είλαη κηα 
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ηπραία κεηαβιεηή Y1 πνπ αθνινπζεί θάπνηα θαηαλνκή. Οκνίσο, γηα X = x2 ζα έρνπκε θάπνηα 

άιιε θαηαλνκή Y2 θ.φ.θ. (Υξνλφπνπινο 2006) 

Δπνκέλσο, ζηελ εμίζσζε Y =α + β*X , πξέπεη λα πξνζζέζνπκε έλαλ αθφκε φξν ε ν 

νπνίνο, γηα δεδνκέλε ηηκή ηεο Υ, λα πεξηγξάθεη ηε δηαθνξά ηεο παξαηεξνχκελεο απφ ηε 

ζεσξεηηθή (α + β*X ) ηηκή ηεο Τ. Γειαδή, e = Y − (a + b*X ) . Πξνθχπηεη, επνκέλσο, ην 

ζηνραζηηθφ κνληέιν: 

Y =α + β*X +ε . 

Ζ επζεία πνπ πξνθχπηεη ιέγεηαη επζεία παιηλδξόκεζεο ηεο Τ πάλω ζηελ Υ.  

Ζ επζεία απηή κπνξεί λα θαηαζθεπαζζεί κέζσ καζεκαηηθψλ κεζφδσλ, φπσο είλαη ε 

κέζνδνο ειαρίζηωλ ηεηξαγώλωλ. θνπφο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ 

θαηαθφξπθσλ απνζηάζεσλ ησλ ζεκείσλ (Υ,Τ) απφ ηελ επζεία λα είλαη ειάρηζην. 

(Υξνλφπνπινο 2006) 

ρήκα 4.1 Δπζεία Παιηλδξφκεζεο 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Υξνλφπνπινο (2006) 

 

 

Μέζνδνο Διαρίζηωλ Σεηξαγώλωλ  (Method of Least Squares):  

Με ηελ κέζνδν απηή πξνζδηνξίδνληαη νη ζπληειεζηέο α θαη β απφ ηνπο ηχπνπο: 
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ε επζεία ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ζα είλαη ε : 

xy   ˆˆˆ     

 

Σν ̂  είλαη ε ηεηαγκέλε ηνπ ζεκείνπ ζην νπνίν ε επζεία ηέκλεη ηνλ άμνλα y‟y ελψ ην ̂ , 

πνπ είλαη ν ζπληειεζηήο δηεχζπλζεο ηεο επζείαο, εθθξάδεη ηελ κεηαβνιή ηεο κεηαβιεηήο Τ 

φηαλ ε κεηαβιεηή Υ κεηαβιεζεί θαηά κηα κνλάδα. 

Γηα ην απιφ γξακκηθφ κνληέιν παιηλδξφκεζεο θάλνπκε ηηο εμήο παξαδνρέο: 

1) Γξακκηθόηεηα: ππνζέηνπκε φηη νη κέζεο ηηκέο ηεο Τ, γηα ηα δηάθνξα επίπεδα ηεο 

Υ, είλαη γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο ηεο Υ. εκεηψλνπκε φηη ζην κνληέιν:         Y =α + β*X +ε , 

ηπραίεο κεηαβιεηέο είλαη κφλν νη Υ θαη ε. 

 

2) Οκνζθεδαζηηθόηεηα: Οη θαηαλνκέο ηεο Y έρνπλ ίδηα δηαζπνξά γηα φια ηα 

επίπεδα ηεο X, δειαδή, Var(Y/X=xi)=ζ
2 

 

3) Αλεμαξηεζία: Οη ηηκέο ηεο Υ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα δηάθνξα επίπεδα ηεο Χ είλαη 

αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. 

 

4) Καλνληθόηεηα: Ζ θαηαλνκή ηεο Υ γηα φια ηα επίπεδα ηεο Χ είλαη θαλνληθή. 

 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ ππνζέζεηο γηα ηελ ηπραία κεηαβιεηή Υ, γηα ηελ ηπραία 

κεηαβιεηή ε = Y − (α + β*X ) (δειαδή γηα ηα ζθάικαηα-residuals) δερφκαζηε φηη: 

 

1. ε ~ N(0, ζ
2
 ) 
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2. Οη ηηκέο ηεο ε πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα δηάθνξα επίπεδα ηεο Χ είλαη κεηαμχ ηνπο 

αλεμάξηεηεο. 

 

(Υξνλφπνπινο 2006) 

πληειεζηήο Γξακκηθήο πζρέηηζεο (Linear Correlation Coefficient): είλαη ην κέηξν πνπ 

εθθξάδεη ηελ ζπγθέληξσζε ησλ ζεκείσλ ελφο δηαγξάκκαηνο δηαζπνξάο γχξσ απφ ηελ επζεία 

παιηλδξφκεζεο. 

Αλ Υ θαη Τ δχν κεηαβιεηέο κεγέζνπο λ ηφηε ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο είλαη ν 

εμήο: 
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Ηδηφηεηεο ηνπ r: 

 Δάλ 0 < r < 1 ηφηε νη Υ θαη Τ είλαη ζεηηθά γξακκηθά ζπζρεηηζκέλεο. 

 Δάλ  -1 < r < 0 ηφηε νη Υ θαη Τ είλαη αξλεηηθά γξακκηθά ζπζρεηηζκέλεο. 

 Δάλ r = 1 ηφηε έρνπκε ηέιεηα ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε θαη φια ηα ζεκεία 

βξίζθνληαη πάλσ ζηελ επζεία y = α + β . y θαη   β > 0. αληίζηνηρα αλ r = -1 θαη 

β<0. 

 Δάλ r = 0 ηφηε δελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Υ θαη        

Τ. Οπφηε ιέκε φηη είλαη γξακκηθά αζπζρέηηζηεο. (Υξνλφπνπινο 2006) 

πλδηαθχκαλζε (Covariance of the two variables): απνηειεί έλα κέηξν ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

δχν πεξηνρψλ δεδνκέλσλ. (Υξνλφπνπινο 2006)  

 Σν εξγαιείν αλάιπζεο "πλδηαθχκαλζε" απνδίδεη ην κέζν φξν ηνπ γηλνκέλνπ ησλ 

απνθιίζεσλ ησλ ζεκείσλ δεδνκέλσλ απφ ηηο αληίζηνηρεο κέζεο ηηκέο ηνπο, βάζεη ηνπ 

παξαθάησ ηχπνπ: 
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4.3.2 Σν Γεληθό Μνληέιν Γξακκηθήο Πνιιαπιήο Παιηλδξόκεζεο 

 

„‟Ο ζθνπφο ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο είλαη λα πεξηγξάςεη ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Τ θαη ησλ k αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ Υ1, Υ2,…, Υk. Σν ππφδεηγκα 

πνπ ζα αλαιχζνπκε ππνζέηεη φηη ε Τ είλαη γξακκηθή ζπλάξηεζε ησλ k  αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ θαη έρεη ηελ εμήο κνξθή: 

Τ = β0 + β1Υ1 + β2Υ2 + … + βkXk + ε 

πνπ : 

Υ1, Υ2, … , Υk = νη ηηκέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 

β0 =κία ζηαζεξά 

β1, β2, …, βk =νη ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ επίδξαζε ησλ 

αλεμαξηήησλ κεηαβιεηψλ 

ε = ζθάικα ή θαηάινηπν, δειαδή ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο ηεο Τ 

θαη ηεο ηηκήο ηεο πξφβιεςεο πνπ πξνθχπηεη απφ ην ππφδεηγκα 

Σν ππφδεηγκα πνπ πξναλαθέξακε πνπ νλνκάδεηαη ππφδεηγκα πνιιαπιήο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο,  βαζίδεηαη ζηηο εμήο ππνζέζεηο, φζνλ αθνξά ηα ζθάικαηα εi 

 Σα ζθάικαηα εi είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο θαη θαηαλέκνληαη θαλνληθά. 

 Οη αλακελφκελεο ηηκέο (κέζνη) ησλ ζθαικάησλ εi είλαη  κεδέλ. 

  Σα ζθάικαηα εi έρνπλ ηελ ίδηα δηαθχκαλζε ζ
2

ε , γηα φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ    

ηηκψλ ησλ αλεμαξηήησλ κεηαβιεηψλ. 

Ζ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη  ζπλάξηεζε k αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ  (Υ1, Υ2, …, Υk). 

Έηζη, ε κεηαβιεηφηεηα ηεο Τ δελ εμεγείηαη κφλν απφ ηηο κεηαβνιέο κηαο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ απιή παιηλδξφκεζε, αιιά πξνζηίζεληαη θαη νη άιιεο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζε κηα πξνζπάζεηα λα εμεγήζνπκε κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ηεο Τ. Με άιια ιφγηα, επεθηείλνπκε ην ππφδεηγκα ηεο απιήο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο κε ηελ πξνζζήθε θαη άιισλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Δπνκέλσο, νη 

πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο Τ απνηεινχληαη απφ δχν ζπληζηψζεο : ηε ζπληζηψζα ηεο Τ, ηελ Δ(Τ), 
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πνπ νθείιεηαη ζηηο ζπζηεκαηηθέο επηδξάζεηο ησλ Υ1, Υ2, …, Υk, θαη ηελ ηπραία (θαηάινηπν) 

ζπληζηψζα (ε) πνπ ελζσκαηψλεη φινπο ηνπο άιινπο  (εθηφο ησλ Υ1, Υ2, …, Υk) παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηακφξθσζε ηεο ηηκήο Τ. (Γξακκαηηθφπνπινο 2008) 

Γειαδή: 

Τ = β0 + β1Υ1 + β2Υ2 + … + βkXk + ε = Δ(Τ) + ε 

πνπ: 

Δ(Τ/X1,X2,…) = b0 + b1Υ1 + b2Υ2 + … + bkXk 

Δθηίκεζε Σεο Δμίζωζεο Σεο Πνιιαπιήο Γξακκηθήο Παιηλδξόκεζεο 

θνπφο καο είλαη λα εθηηκήζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο, δειαδή ηνπο ζπληειεζηέο β0, β1, β2, …, βk. Οη εθηηκήζεηο απφ ηα δεδνκέλα 

ηνπ δείγκαηνο ζπληειεζηψλ πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο ηνπ πιεζπζκνχ  (β0, β1, β2, …, βk)  

ζπκβνιίδνληαη κε b0, b1, …, bk αληίζηνηρα. Έηζη, ε εμίζσζε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ 

εθηίκεζε ησλ ζπληειεζηψλ πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο είλαη ε : 

Ŷ = b0 +  b1Υ1 + b2X2 +…+ bkΥk 

Ζ εμίζσζε απηή ζρεκαηίδεη έλα ππεξεπίπεδν ζηνλ ρψξν ησλ k + 1  δηαζηάζεσλ, πνπ 

βέβαηα δελ κπνξεί λα απεηθνληζηεί ζην ραξηί ησλ δχν δηαζηάζεσλ. Μφλν ζηελ πεξίπησζε 

ησλ ηξηψλ κεηαβιεηψλ (δχν αλεμάξηεηεο) είλαη επίπεδν ζηνλ ρψξν ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ. Οη 

ζπληειεζηέο b1, b2, …, bk δείρλνπλ ηελ κεξηθή επίδξαζε πνπ αζθνχλ νη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ζηελ εμαξηεκέλε. Γηα παξάδεηγκα ν ζπληειεζηήο b2 ππνδειψλεη ηελ κεηαβνιή 

ηεο Τ, πνπ ζα πξνθχςεη εάλ κεηαβιεζεί ε Υ2 θαηά κηα κνλάδα κέηξεζεο ηεο ελψ νη 

ππφινηπεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο παξακείλνπλ ζηαζεξέο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη ζπληειεζηέο 

b1, b2, …, bk νλνκάδνληαη θαη ζπληειεζηέο κεξηθήο παιηλδξφκεζεο. 

Ζ εθηίκεζε ηεο εμίζσζεο ζα πξνθχςεη απφ ηελ κέζνδν ειάρηζησλ ηεηξαγψλσλ. Γειαδή 

ζα αλαδεηήζνπκε εθείλεο ηηο ηηκέο ησλ  b0, b1, …, bk πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ην άζξνηζκα ησλ 

ηεηξαγψλσλ ησλ απνθιίζεσλ κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ ηεο Τ θαη ησλ ζεσξεηηθψλ 

ηηκψλ Ŷ νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμίζσζε παιηλδξφκεζεο. Αο εμεηάζνπκε ηελ 

πεξίπησζε κε δχν αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο Υ1, Υ2. (Γξακκαηηθφπνπινο 2008) Σν ππφδεηγκα 

πνπ ζα εθηηκήζνπκε είλαη: 
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Ŷ = b0 +  b1Υ1 + b2X2 

Ζ Ŷ είλαη ε εθηίκεζε ηεο Δ(Τ) . Οη απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ ηεο Τ θαη 

ησλ ηηκψλ ηεο Ŷ ζπκβνιίδεηαη κε e, δειαδή: 

ei = Yi - Ŷi 

ή 

ei = Yi – (b0 +  b1Υ1i + b2X2i), γηα i=1,…,n 

φπνπ  n είλαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. 

Σν άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ απνθιίζεσλ γηα ηηο n ηξηάδεο ησλ παξαηεξήζεσλ 

ηζνχηαη κε: 

(Yi - Ŷi)
2
 = [Yi– (b0 +  b1Υ1i + b2X2i)]

2 

Καη αο ζπκβνιίζνπκε ην άζξνηζκα απηφ κε Q. Αλαδεηνχκε εθείλεο ηηο ηηκέο ησλ b0, b1, b2 

πνπ  ειαρηζηνπνηνχλ ηελ έθθξαζε  

Q = [Yi– (b0 +  b1Υ1i + b2X2i)]
2 

Πνπ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα παξαγσγίζνπκε ηε Q σο πξνο b0, b1, b2 λα εμηζψζνπκε ηηο 

παξαγψγνπο κε ην κεδέλ θαη λα ιχζνπκε σο πξνο ηηο άγλσζηεο παξακέηξνπο. Έηζη, ζα 

πξνθχςεη έλα ζχζηεκα ηξηψλ εμηζψζεσλ κε ηξεηο αγλψζηνπο. 

∂Q/∂b0 = -2[Yi– (b0 +  b1Υ1i + b2X2i)] = 0 

∂Q/∂b1 = -2Υ1i[Yi– (b0 +  b1Υ1i + b2X2i)] = 0 

∂Q/∂b2 = -2Υ2i[Yi– (b0 +  b1Υ1i + b2X2i)] = 0 

ή 

Τi= nb0 + b1Υ1i + b2Υ2i  

              Τi Υ1i = b0Υ1i + b1Υ1i
2
 + b2Υ1iΥ2i 

Τi Υ2i = b0Υ2i + b1Υ1iΥ2i + b2Υ2i
2 
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Ζ ιχζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ εμηζψζεσλ κε ηελ κέζνδν ησλ νξηδνπζψλ δίλεη ηηο ηηκέο ησλ 

b1 θαη b2. Ο ζπληειεζηήο b0 πξνθχπηεη εχθνια απφ ηελ πξψηε εμίζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε 

απιή αληηθαηάζηαζε ησλ b1 θαη  b2. (Γξακκαηηθφπνπινο 2008) 

πληειεζηήο Πνιιαπινύ Πξνζδηνξηζκνύ 

ηελ πνιιαπιή παιηλδξφκεζε ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ ζπληειεζηή πνιιαπινχ 

πξνζδηνξηζκνχ γηα λα κεηξήζνπκε ην πνζνζηφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο Τ πνπ νθείιεηαη ζηηο επηδξάζεηο φισλ καδί ησλ αλεμαξηήησλ κεηαβιεηψλ Υ1, 

Υ2, … , Υk. Ο ζπληειεζηήο πνιιαπινχ πξνζδηνξηζκνχ ηζνχηαη κε: 

R
2
 = SSR/SST = 1 – SSE/SST 

πνπ: 

SSR = (Ŷ - Ỹ)
2 

SST =  (Τ - Ỹ)
2 

SSE = e
2
 = (Τ - Ŷ)

2 

SST = SSR + SSE 

Απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ πνιιαπινχ ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ, πξνθχπηεη φηη ε πξνζζήθε 

κηαο λέαο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζην ππφδεηγκα ζα νδεγήζεη (πάληα) ζηελ κείσζε ηεο 

αλεξκήλεπηεο ζπληζηψζαο θαη επνκέλσο ζε αχμεζεο ηεο ηηκήο ηνπ ζπληειεζηή R
2
. κσο 

,θάζε λέα αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «ζηνηρίδεη» θαη έλαλ βαζκφ ειεπζεξίαο. Σν εξψηεκα είλαη 

εάλ ε αχμεζε ηνπ R
2
 είλαη ηφζν ζεκαληηθή, ψζηε λα αμίδεη ηελ απψιεηα ελφο βαζκνχ 

ειεπζεξίαο. Ζ πξνζζήθε πνιιψλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε «ηερλεηή» 

αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ  R
2
 πνπ δελ έρεη θακηά αμία φηαλ αξηζκφο ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ είλαη πςειφο ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. 

Σν πξφβιεκα απηφ αληηκεησπίδεηαη κε ην δηνξζσκέλν (adjusted) ζπληειεζηή πνιιαπινχ 

πξνζδηνξηζκνχ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ απψιεηα ησλ βαζκψλ ειεπζεξίαο. 

(Γξακκαηηθφπνπινο 2008) Ηζνχηαη κε: 

Ra
2
 = 1 – (1 – R

2
)[(n – 1)/(n - k - 1)]‟‟ 
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4.3.3 Αλάιπζε Γηαζπνξάο (Analysis of Variance) ANOVA 

 

 Δμεηάδεη ηε ζρέζε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε ηελ αλεμάξηεηε, ππνινγίδνληαο ζηελ 

νπζία ην αλ ε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Τ εμεγείηαη απφ ηελ 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Υ. Ζ αλάιπζε ηεο δηαζπνξάο γηα ην απιφ γξακκηθφ κνληέιν κπνξεί 

λα παξνπζηαζζεί σο εμήο: 

 

Πίλαθαο 4.1 Πίλαθαο Αλάιπζεο Γηαζπνξάο (ANOVA)  

Πεγή  

Μεηαβιεηφηεηαο 

Βαζκνί 

Διεπζεξίαο 

Άζξνηζκα 

Σεηξαγψλσλ 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 
F-test 

Παιηλδξφκεζε 1 





1

2)ˆ(
i

i yySSR  
1

SSR
MSR   

MSE

MSR
F   

Τπφινηπα λ - 2 





1

2)ˆ(
i

i yySSE  
2

2





SSE
SMSE   

Οιηθή λ - 1 





1

2)(
i

i yySST    

  

Πεγή: Κνχηξαο Μάξθνο (2009) 

 

ε θάζε άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ αληηζηνηρνχλ νξηζκέλνη βαζκνί ειεπζεξίαο, πνπ 

ηζνδπλακνχλ κε ην πιήζνο ησλ αλεμαξηήησλ ζπλαξηήζεσλ ησλ yi, νη νπνίνη απαηηνχληαη γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ελ ιφγσ αζξνίζκαηνο. 

Οπφηε ην SST έρεη λ – 1 βαζκνχο ειεπζεξίαο δηφηη: 





1

0)(
i

i yy  

Σν SSR έρεη έλαλ βαζκφ ειεπζεξίαο, δηφηη κπνξεί λα ππνινγηζζεί απφ κία ζπλάξηεζε ησλ 

yi ηελ ̂  δνζέληνο φηη: 






1

22

1

2 )(ˆ)(̂
i

i

i

i xxyySSR  

Δλψ ην SSE έρεη λ – 2 βαζκνχο ειεπζεξίαο δηφηη: 







1

0)ˆ(
i

ii yy  θαη 





1

0)ˆ(
i

iii yyx  
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Σα εξγαιεία αλάιπζεο Anova πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθά είδε αλάιπζε ηεο δηαθχκαλζεο. 

Σν εξγαιείν πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ δεηγκάησλ πνπ ζα έρνπκε απφ ηνπο πιεζπζκνχο ηνπο νπνίνπο ζέινπκε λα 

ειέγμνπκε. (Υξνλφπνπινο 2006) 

 

Αλάιπζε δηαθύκαλζεο θαηά έλα παξάγνληα    Απηφ ην εξγαιείν εθηειεί κηα απιή αλάιπζε 

δηαθχκαλζεο, επαιεζεχνληαο ηελ ππφζεζε φηη νη κέζεο ηηκέο δχν ή πεξηζζνηέξσλ δεηγκάησλ 

είλαη ίζεο (εθφζνλ ιακβάλνληαη απφ πιεζπζκνχο κε ηελ ίδηα κέζε ηηκή). Ζ ηερληθή απηή 

επεθηείλεηαη ζηηο δνθηκέο δχν κέζσλ ηηκψλ, φπσο ν έιεγρνο t. (Υξνλφπνπινο 2006) 

 

Αλάιπζε δηαθύκαλζεο δύν παξαγόληωλ κε αιιειεπίδξαζε    Απηφ ην εξγαιείν αλάιπζεο 

εθηειεί κηα παξαιιαγή, δχν παξαγφλησλ κε αλαπαξαγσγή, ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο ελφο 

παξάγνληα, πνπ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ έλα δείγκαηα γηα θάζε νκάδα δεδνκέλσλ. 

(Υξνλφπνπινο 2006) 

 

Αλάιπζε δηαθύκαλζεο δύν παξαγόληωλ ρωξίο αιιειεπίδξαζε    Απηφ ην εξγαιείν 

αλάιπζεο εθηειεί κηα αλάιπζε δηαθχκαλζεο δχν παξαγφλησλ, ε νπνία δελ πεξηιακβάλεη 

πεξηζζφηεξεο απφ κία δεηγκαηνιεςίεο αλά νκάδα, θάλνληαο δνθηκή ηεο ππφζεζεο φηη νη 

κέζεο ηηκέο δχν ή πεξηζζνηέξσλ δεηγκάησλ είλαη ίζεο (εθφζνλ ιακβάλνληαη απφ πιεζπζκνχο 

κε ηελ ίδηα κέζε ηηκή). Ζ ηερληθή απηή επεθηείλεηαη ζε δνθηκέο γηα δχν κέζεο ηηκέο, φπσο ν 

έιεγρνο t. (Υξνλφπνπινο 2006) 

 

ηαηηζηηθνί Έιεγρνη F: Οη ζηαηηζηηθέο ζπλαξηήζεηο SSR θαη SSE είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ 

ηνπο θαη ηα κέζα ηεηξάγσλα αθνινπζνχλ ηελ Υ
2 

θαηαλνκή κε βαζκνχο ειεπζεξίαο ηνπο 

αληίζηνηρνπο ησλ αζξνηζκάησλ ηεηξαγψλσλ. Δπνκέλσο ε ζπλάξηεζε F αθνινπζεί ηελ F1,n-2  

θαηαλνκή θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, γηα λα ειέγμνπκε ηελ ζεκαληηθόηεηα ηεο 

παιηλδξόκεζεο, δειαδή ηεο ππφζεζεο Ζ0 : β=0 έλαληη ηεο Ζα : β≠0. Οπζηαζηηθά ειέγρνπκε 

ηελ ηζρύ ηεο ππόζεζεο, όηη ηα δεδνκέλα καο κπνξνύλ λα πεξηγξαθνύλ ηθαλνπνηεηηθά από 

ην γξακκηθό κνληέιν. (Υξνλφπνπινο 2006) 

πληειεζηήο Πξνζδηνξηζκνύ R
2 

: είλαη ην πειίθν: R
2
= SSR/SST,  0 ≤ R

2 
≤1    
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Με ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα ειέγμνπκε ηελ αμία ηνπ απινχ γξακκηθνχ κνληέινπ, ην νπνίν 

πξνζαξκφδνπκε ζηα δεδνκέλα. Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνύ εθθξάδεη ην πνζνζηό ηεο 

κεηαβιεηόηεηαο ηεο κεηαβιεηήο Τ πνπ εμεγείηαη από ηελ κεηαβιεηή Υ. Όζν πην θνληά 

βξίζθεηαη ε ηηκή ηνπ R
2 

ζηελ κνλάδα, ηόζν πην ηζρπξή γίλεηαη ε γξακκηθή ζρέζε 

εμάξηεζεο ηωλ κεηαβιεηώλ Τ θαη Υ. (Υξνλφπνπινο 2006) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
Ο
: ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ 

 

5.1 Δηεξεπλεηηθή αλάιπζε δεδνκέλωλ 

 

Θα μεθηλήζνπκε ηελ αλάιπζε εμεηάδνληαο ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κεγέζε ηεο 

εμαξηεκέλεο καο κεηαβιεηήο. Μέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS ιακβάλνπκε ηα 

εμήο απνηειέζκαηα: 

Ο πίλαθαο 5.1 δείρλεη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ηνπ πνζνζηνχ ησλ λέσλ θαηφρσλ 

πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Καη‟ αξράο, δηαπηζηψλνπκε φηη ε κέζε ηηκή ηζνχηαη κε 

12,19 ζπλεπψο ην 12,19% ησλ λέσλ ειηθίαο 20-29 εηψλ ζηελ Διιάδα είλαη θάηνρνη πηπρίνπ 

ΑΔΗ ή ΣΔΗ. Ζ δηάκεζνο κε ηηκή 11,1 βξίζθεηαη θνληά ζηε κέζε ηηκή, θαζψο θαη ζηελ 

επηθξαηνχζα ηηκή, ε νπνία έρεη ηηκή 11,68. Δπηπιένλ, ην 25% ησλ δεδνκέλσλ καο έρνπλ ηηκή 

κηθξφηεξε ηνπ 8,48, ην 50% ηνπ 11,1 (ην δηαπηζηψζακε θαη κέζνπ ηεο δηακέζνπ) θαη ην 75% 

ηνπ 14,88. Σν εχξνο ησλ ηηκψλ γηα ηα δεδνκέλα καο ππνινγίζηεθε ζην 30,11 θαη απνηειεί ηε 

δηαθνξά απφ ηε κέγηζηε ηηκή 32,34 θαη ηελ ειάρηζηε ηηκή 2,23. Ζ ηππηθή απφθιηζε ηζνχηαη 

κε 5,18. 

 

Πίλαθαο 5.1 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ηνπ πνζνζηνχ ησλ λέσλ θαηφρσλ πηπρίνπ ΑΔΗ,ΣΔΗ 

Ποζοζηό νέυν ηλικίαρ 20-29 εηών 

καηόσυν πηςσίος ΑΔΗ, ΣΔΗ ηαηιζηική ηιμή Σςπικό ζθάλμα

Μέζη Τιμή 12,19 0,29

95% διάζηημα εμπιζηοζύνης για ηον 

μέζο

Κάηω όριο    

Πάνω όριο

11,62                         

12,75

Διάμεζος 11,1

Διακύμανζη 26,79

Τσπική Απόκλιζη 5,18

Ελάτιζηο 2,23

Μέγιζηο 32,34

Εύρος 30,11

Επικραηούζα Τιμή 11,68

Εκαηοζηημόρια

25                             

50                              

75

8,48                            

11,1                           

14,88  

 

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 
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Μειεηψληαο ηψξα ην ζεθφγξακκα ηνπ ζρήκαηνο 5.1, δηαπηζηψλνπκε φηη ν θχξηνο φγθνο 

ησλ δεδνκέλσλ βξίζθεηαη απφ ην 8 κέρξη ην 16 θαη νη έθηξνπεο παξαηεξήζεηο ζεκεηψλνληαη 

κφλν εθ ησλ άλσζελ. Υαξαθηεξηζηηθά ε παξαηήξεζε 266 αληηζηνηρεί ζην δήκν Φηινζέεο-

Φπρηθνχ θαη δειψλεη φηη ην 32,34% ησλ λέσλ ειηθίαο 20-29 εηψλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δήκν 

είλαη θάηνρνη πηπρίνπ ΑΔΗ ή ΣΔΗ.  

 

ρήκα 5.1 Θεθφγξακκα ηνπ πνζνζηνχ ησλ λέσλ 20-29 εηψλ θαηφρσλ πηπρίνπ ΑΔΗ, ΣΔΗ 

 

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

 

 

 

Ο ζπληειεζηήο κεηαβιεηφηεηαο ζα είλαη: 


x

s
CV  δειαδή 

189,12

17584,5
CV

= 0,424  

 

Δπνκέλσο, CV=42,4%. Άξα, ην δείγκα ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο καο είλαη αλνκνηνγελέο, 

εθφζνλ ν ζπληειεζηήο κεηαβιεηφηεηαο δελ είλαη κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ 10%. 
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Δπίζεο, ζα κειεηήζνπκε δηεμνδηθά ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ άιισλ αλεμάξηεησλ 

πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 5.2: 

 

Πίλαθαο 5.2 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ αλεμαξηήησλ κεηαβιεηψλ 

Μέζο δηλυθέν ειζόδημα κάθε 

δήμος ζε επίπεδο Καλλικπάηη ηαηιζηική ηιμή

Μέζη Τιμή 10475,52

Διακύμανζη 8662995,15

Τσπική Απόκλιζη 2943,3

Ελάτιζηο 5421,73

Μέγιζηο 24573,9

Εύρος 19152,16  

 

Ποζοζηό αλλοδαπών κάθε δήμος 

ζε επίπεδο Καλλικπάηη ηαηιζηική ηιμή

Μέζη Τιμή 6,47

Διακύμανζη 16,14

Τσπική Απόκλιζη 4,02

Ελάτιζηο 0,04

Μέγιζηο 24,53

Εύρος 24,5  

 

Ποζοζηό αηόμυν ηλικίαρ 50-69 

εηών με πηςσίο ςτηλήρ 

εκπαίδεςζηρ ηαηιζηική ηιμή

Μέζη Τιμή 6,05

Διακύμανζη 26,4

Τσπική Απόκλιζη 5,14

Ελάτιζηο 0

Μέγιζηο 32,13

Εύρος 32,13  

 

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

 

Δπηγξακκαηηθά, απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο δηαπηζηψλνπκε φηη ν κέζνο φξνο ηνπ κέζνπ 

δεισζέληνο νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ζηελ ρψξα καο γηα ην έηνο 2001 ζε επίπεδν δήκνπ 

Καιιηθξάηε αλεξρφηαλ ζε 10475,52 επξψ, ελψ ην κέζν πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ θαηνίθσλ 
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αλά δήκν θπκαηλφηαλ ζην 6,47% γηα ην ίδην έηνο. Δπηπιένλ, ην 6,05% ησλ αηφκσλ ειηθίαο 50 

έσο 69 εηψλ, αλά δήκν, πνπ πξφθεηηαη γηα ηνπο πηζαλνχο γνλείο ησλ ππφ κειέηε λέσλ, είλαη 

θάηνρνη πηπρίσλ πςειήο εθπαίδεπζεο (ΑΔΗ, ΣΔΗ, Μεηαπηπρηαθφ, Γηδαθηνξηθφ).   

Δληχπσζε πξνθαιεί ε ζχγθξηζε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο θαη ηεο εμαξηεκέλεο πνπ 

εθθξάδεη ην πνζνζηφ αηφκσλ ειηθίαο 50-69 εηψλ κε πηπρίν πςειήο εθπαίδεπζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε πξψηε κεηαβιεηή αλαθέξεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ λέσλ, ελψ ε 

δεχηεξε αλαθέξεηαη νπζηαζηηθά ζην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ. Έρνπκε βξεη φηη ην 

12,19% ησλ λέσλ ειηθίαο 20-29 εηψλ ζηελ Διιάδα είλαη θάηνρνη πηπρίνπ ΑΔΗ ή ΣΔΗ  θαη φηη 

ην 6,05% ησλ πηζαλψλ γνλέσλ είλαη θάηνρνη πηπρίσλ πςειήο εθπαίδεπζεο (ΑΔΗ, ΣΔΗ, 

Μεηαπηπρηαθφ, Γηδαθηνξηθφ). Γηαπηζηψλνπκε, ινηπφλ, κία άλνδν ζην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ 

πιεζπζκνχ κε ην πέξαζκα ησλ δεθαεηηψλ, απνηέιεζκα πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ 

βηβιηνγξαθία. 

 

5.2 Θεκαηηθόο ράξηεο θαη ππνινγηζκόο ηνπ δείθηε Moran’s I 

  

Μειεηψληαο ηνλ παξαθάησ ράξηε δηαπηζηψλνπκε φηη νη πεξηνρέο κε ην πςειφηεξν 

πνζνζηφ πηπρηνχρσλ λέσλ είλαη θαηά βάζε ηα κεγάια αζηηθά θέληξα, φπσο ε Αζήλα, ε 

Πάηξα, ε Θεζζαινλίθε, ηα Υαληά, ην Ζξάθιεην, ηα Ησάλληλα, θαζψο επίζεο θαη άιιεο 

πεξηνρέο φπσο ε Αξθαδία, ε Λακία, ν λνκφο Έβξνπ, ηα λεζηά ηνπ βνξεηναλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, 

έλα κέξνο ηεο αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο δπηηθήο Θξάθεο, θαζψο θαη έλα κέξνο ηεο 

δπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο λφηηαο Ζπείξνπ. Δπίζεο, πςειφ πνζνζηφ πηπρηνχρσλ λέσλ 

παξαηεξείηαη ζηελ θεληξηθή Μαθεδνλία, ζηελ Ήπεηξν, ζηα Γσδεθάλεζα, ζηελ Κεθαινληά 

θαη ζηελ Λεπθάδα, ζην Ρέζπκλν θαη ζηελ Ηεξάπεηξα, ζηελ Λέζβν, ζηνλ λνκφ Μαγλεζίαο, 

ζηελ βφξεηα Λαθσλία θαη ζ‟ έλα κέξνο ηεο θεληξηθήο ηεξεάο Διιάδαο. Σα ρακειφηεξα 

πνζνζηά πηπρηνχρσλ λέσλ βξίζθνληαη θαηά βάζε ζε αγξνηηθέο, θηελνηξνθηθέο ή ηνπξηζηηθέο 

πεξηνρέο θαη πξφθεηηαη γηα ηηο Κπθιάδεο, έλα κεγάιν κέξνο ηεο Κξήηεο, ηελ Δχβνηα, έλα 

κεγάιν κέξνο ηεο Θξάθεο, ηε λφηηα Λαθσλία, ηε δπηηθή Πεινπφλλεζν, έλα κέξνο ηεο δπηηθήο 

ηεξεάο θαη ηεο δπηηθήο Θεζζαιίαο θ.ά.  
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Υάξηεο 5.2 Θεκαηηθφο Υάξηεο γηα ην πνζνζηφ ησλ λέσλ ειηθίαο 20-29 εηψλ θαηφρσλ 

πηπρίνπ ΑΔΗ-ΣΔΗ 

 

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

 

Καηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα βαξψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Moran‟s I επηιέμακε έμη 

θνληηλφηεξνπο γείηνλεο, ιφγσ ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ ρσξηθψλ πνιπγψλσλ ζηνπο 

δήκνπο ηεο Διιάδαο.  

χκθσλα ινηπφλ κε ην ρήκα 5.3 ν δείθηεο Moran‟s I είλαη 0,4164. Απηφ δείρλεη φηη 

έρνπκε ζεηηθή ρσξηθή απηνζπζρέηηζε, πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλε πεξηνρέο δήκσλ ζηελ 

Διιάδα φπνπ έρνπκε παξφκνηα πςειέο  ή ρακειέο ηηκέο ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ 
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ειηθίαο 20-29 εηψλ. Γειαδή, δήκνη κε πςειφ πνζνζηφ λέσλ ειηθίαο 20-29 εηψλ θαηφρσλ 

πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γεηηληάδνπλ κε δήκνπο επίζεο πςειψλ πνζνζηψλ, ελψ ην 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο δήκνπο κε ρακειφ πνζνζηφ λέσλ θαηφρσλ πηπρίνπ ΑΔΗ ή ΣΔΗ.  

 

ρήκα 5.3 Γείθηεο Moran‟s I ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο 

 

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

 

Ο Υάξηεο Υσξηθψλ Πξνηχπσλ  (Cluster Map) πξνθχπηεη απφ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ 

ηνπηθψλ δεηθηψλ Moran‟s I ζε ηέζζεξηο νκάδεο, (πςειή-πςειή, πςειή-ρακειή, ρακειή-

πςειή, ρακειή-ρακειή), θαη ν νπνίνο καο επηηξέπεη λα δνχκε ζε πνηεο πεξηνρέο εκθαλίδνληαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο εζηίεο πςειψλ ή ρακειψλ ηηκψλ.  

Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη  ππάξρνπλ εζηίεο πεξηνρψλ πνπ έρνπλ παξφκνηα πςειέο ηηκέο 

ζηελ Αηηηθή, ζηελ Λέζβν, ζηελ Υίν θαη ζηελ Θεζζαινλίθε. Δπίζεο, ππάξρνπλ πεξηνρέο πνπ 

έρνπλ παξφκνηα ρακειέο ηηκέο, φπσο ε δπηηθή Πεινπφλλεζνο, ε αλαηνιηθή Κνξηλζία θαη 

Λαθσλία, ηα Κχζεξα, ηέζζεξα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ, έλα κηθξφ κέξνο ηεο Κξήηεο, έλα κέξνο 

ηεο αλαηνιηθήο Ζπείξνπ, έλα κηθξφ κέξνο ζηα αλαηνιηθά ηνπ λνκνχ Φζηψηηδαο θαζψο θαη 
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δχν λεζηά ησλ πνξάδσλ. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ πεξηνρέο κε εζηίεο ρακειψλ-πςειψλ ηηκψλ 

φπσο ζηελ Αηηηθή, ζηελ Θεζζαινλίθε, ζηελ Υαιθηδηθή θαη ζηελ λφηηα Δχβνηα. Σέινο, 

ππάξρνπλ πεξηνρέο κε εζηίεο πςειψλ-ρακειψλ ηηκψλ φπσο έλα κηθξφ κέξνο: ζηελ Ζιεία, 

ζηελ Θεζπξσηία, ζηελ Θεζζαιία, ζηελ Κξήηε θαη ζηελ Θξάθε. 

 

Υάξηεο 5.4 Υάξηεο Υσξηθψλ Πξνηχπσλ 

 

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

 

 

 

 

 



 - 59 - - 

5

9 

- 

5.3 Εξκελεπηηθή αλάιπζε δεδνκέλωλ 

 

Θα ζπλερίζνπκε ηελ αλάιπζε καο εθαξκφδνληαο έλα γξακκηθφ κνληέιν παιηλδξφκεζεο 

γηα λα εμεηάζνπκε πνηεο απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο σο πξνο ηελ επίδξαζε ηνπο κε ηελ εμαξηεκέλε. Καηαξράο, ζα 

ειέγμνπκε αλ ηα δεδνκέλα ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο καο πξνέξρνληαη απφ ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή. Δθαξκφδνληαο ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν ησλ Kolmogorov-Smirnov  ζα έρνπκε κέζσ 

ηνπ SPSS: 

 

Πίλαθαο 5.3 Kolmogorov-Smirnov ηεζη γηα ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

Ποζοζηό νέυν ηλικίαρ 20-29 εηών 

καηόσυν πηςσίος ΑΔΗ,ΣΔΗ ηαηιζηική ηιμή

Kolmogorov-Smirnov Z 1,66

Αζσμπηωηική p-value (δύο οσρών) 0,008  

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ε p-value πνπ πξνθχπηεη είλαη 0,008<0,05 

άξα ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% απνξξίπηνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε πεξί θαλνληθφηεηαο 

γηα ηα δεδνκέλα καο. Δπνκέλσο, ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή δελ αθνινπζεί ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα κεηαζρεκαηίζνπκε ηα δεδνκέλα καο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

ινγάξηζκν ηνπο. Ζ λέα κεηαβιεηή ζα ππνινγηζηεί κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο Compute ηνπ SPSS.  

Έηζη, ζα έρνπκε: 

 

Πίλαθαο 5.3.1 Kolmogorov-Smirnov ηεζη γηα ηνλ ινγάξηζκν ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

Λογάπιθμορ ηος ποζοζηό νέυν 

ηλικίαρ 20-29 εηών καηόσυν 

πηςσίος ΑΔΗ,ΣΔΗ ηαηιζηική ηιμή

Kolmogorov-Smirnov Z 0,715

Αζσμπηωηική p-value (δύο οσρών) 0,686  

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη κεηαζρεκαηίδνληαο ηα δεδνκέλα καο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

ινγάξηζκν ηνπο, εμαζθαιίδνπκε πιένλ ηελ θαλνληθφηεηα ηνπο θαη απηφ δηφηη ε p-value ηψξα 
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είλαη 0,686>0,05 ζπλεπψο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% δελ απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή 

ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο.  

Έπεηηα, ζα ειέγμνπκε αλ ηα δεδνκέλα καο απφ ηηο αλεμάξηεηεο πνζνηηθέο κεηαβιεηέο 

πξνέξρνληαη απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Δθαξκφδνληαο εθ λένπ ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν ησλ 

Kolmogorov-Smirnov, ζα έρνπκε κέζσ ηνπ SPSS: 

 

Πίλαθαο 5.3.2 Kolmogorov-Smirnov ηεζη ησλ αλεμαξηήησλ κεηαβιεηψλ 

Μέζο δηλυθέν 

οικογενειακό ειζόδημα 

ανά δήμο

Ποζοζηό αλλοδαπών 

καηοίκυν ανά δήμο

Ποζοζηό αηόμυν ηλικίαρ 

50-69 με πηςσίο ςτηλήρ 

εκπαίδεςζηρ ανά δήμο

Kolmogorov-Smirnov Z 1,75 1,39 3,2

Αζςμπηυηική p-value δύο 

οςπών 0,004 0,042 0  

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, δηαπηζηψλνπκε φηη ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% θακία απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο καο δελ αθνινπζεί ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή (αληίζηνηρεο p-value: 0,004; 0,042; 0). Δπνκέλσο, θαη εδψ ζα ρξεηαζηεί λα 

κεηαζρεκαηίζνπκε ηα δεδνκέλα καο θαη απφ ηηο ηξεηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ινγάξηζκν ηνπο. Υξεζηκνπνηψληαο εθ λένπ ηελ δηαδηθαζία Compute 

ηνπ SPSS ζα θαηαζθεπάζνπκε ηηο λέεο καο κεηαβιεηέο. Δθαξκφδνληαο ηψξα ηνλ έιεγρν ησλ 

Kolmogorov-Smirnov γηα ηηο παξαπάλσ λέεο κεηαβιεηέο. Έηζη, ζα έρνπκε ηα εμήο 

απνηειέζκαηα: 

 

Πίλαθαο 5.3.3 Kolmogorov-Smirnov ηεζη ησλ ινγαξίζκσλ ησλ αλεμαξηήησλ κεηαβιεηψλ 

Λογάπιθμορ ηος μέζος 

δηλυθένηορ οικογενειακού 

ειζοδήμαηορ ανά δήμο

Λογάπιθμορ ηος ποζοζηού 

αλλοδαπών καηοίκυν ανά 

δήμο

Λογάπιθμορ ηος ποζοζηού 

αηόμυν ηλικίαρ 50-69 με πηςσίο 

ςτηλήρ εκπαίδεςζηρ ανά δήμο

Kolmogorov-Smirnov Z 1,02 1,84 0,81

Αζςμπηυηική p-value δύο 

οςπών 0,246 0,002 0,532  

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 
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Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη νη κεηαβιεηέο ηνπ ινγάξηζκνπ ηνπ κέζνπ δεισζέληνο 

νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο αλά δήκν θαη ηνπ ινγαξίζκνπ ηνπ πνζνζηνχ αηφκσλ ειηθίαο 50-

69 κε πηπρίν πςειήο εθπαίδεπζεο αλά δήκν αθνινπζνχλ ηψξα ηελ θαλνληθή θαηαλνκή ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%  (αληίζηνηρεο p-value 0,246 θαη 0,532 ακθφηεξεο κεγαιχηεξεο 

ηνπ 5%), ελψ ε κεηαβιεηή ηνπ ινγαξίζκνπ ηνπ πνζνζηνχ αιινδαπψλ θαηνίθσλ αλά δήκν 

εμαθνινπζεί λα κελ είλαη θαλνληθή (p-value 0,002<0,05). Δπεηδή ε p-value ηνπ πνζνζηνχ 

αιινδαπψλ θαηνίθσλ αλά δήκν βξέζεθε ζηνλ Πίλαθα 5.3.2 φηη ηζνχηαη κε 0,042, ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε εθείλε ζην κνληέιν γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο πνπ ζα εθαξκφζνπκε, 

δηφηη ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο κηθξφηεξν ηνπ 4,2% κπνξνχκε λα δερηνχκε φηη αθνινπζεί 

ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. 

Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ινγάξηζκνπ ζηηο κεηαβιεηέο καο δελ 

αιιάδεη ηελ ζπκπεξαζκαηνινγία πνπ ζέινπκε λα θαηαιήμνπκε, θαη απηφ γηαηί ν λεπέξηνο 

ινγάξηζκνο είλαη γλεζίσο αχμνπζα θαη έλα πξνο έλα ζπλάξηεζε ησλ κεηαβιεηψλ καο. Απηφ 

πνπ αιιάδεη είλαη ε εξκελεία ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ, σζηφζν δελ ζα αζρνιεζνχκε 

κε απηήλ ζε ηνχηε ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία. 

Έηζη, ην κνληέιν πνπ ζα ηξέμνπκε ζηελ πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε ζα είλαη ην 

παξαθάησ: 

 

logPCEduYoung=β0+β1*logAVGHHIN+β2*logPCEduHigh+β3*for01+β4* 

tourism01+β5* exist01+ε  (5.1) 

φπνπ: 

Ζ κεηαβιεηή logPCEduYoung εθθξάδεη ηνλ ινγάξηζκν ηνπ πνζνζηνχ ησλ λέσλ ειηθίαο 

20-29 εηψλ θαηφρσλ πηπρίνπ ΑΔΗ, ΣΔΗ, ε κεηαβιεηή logAVGHHIN εθθξάδεη ηνλ ινγάξηζκν 

ηνπ κέζνπ δεισζέληνο νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο αλά δήκν ζε επίπεδν Καιιηθξάηε, ε 

κεηαβιεηή logPCEduHigh εθθξάδεη ηνλ ινγάξηζκν ηνπ πνζνζηνχ αηφκσλ ειηθίαο 50-69 κε 

πηπρίν πςειήο εθπαίδεπζεο αλά δήκν ζε επίπεδν Καιιηθξάηε, ε κεηαβιεηή for01 εθθξάδεη 

ην πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ θαηνίθσλ αλά δήκν, ε δίηηκε κεηαβιεηή tourism01 καο δείρλεη 

αλ ν εθάζηνηε δήκνο είλαη ηνπξηζηηθφο ή φρη θαη ε δίηηκε κεηαβιεηή exist01 καο δείρλεη αλ 

ζηνλ εθάζηνηε δήκν ππάξρεη Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ή φρη. Σέινο, ηα β0 ,β1 , β2 ,β3 ,β4 

θαη β5 απνηεινχλ ηηο παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ καο ελψ ην ε είλαη ε ηπραία κεηαβιεηή πνπ 

εθθξάδεη ην ζθάικα ηνπ κνληέινπ καο. 
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Μέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS ζα έρνπκε ηα θάησζη απνηειέζκαηα: 

 

Πίλαθαο 5.3.4 Model Summary 

ηαηιζηικά μεγέθη Απιθμηηική ηιμή

R 0,778

R
2 

0,606

Προζαρμοζμένο R
2 

0,6

Τσπικό Σθάλμα ηης εκηίμηζης 0,27303

Durbin-Watson 1,629  

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

 

Πίλαθαο 5.3.5 Πίλαθαο Αλάιπζεο Γηαθχκαλζεο (ANOVA) 

Source (Πηγή διακύμανζης) Άθποιζμα ηεηπαγώνυν Βαθμοί ελεςθεπίαρ Μέζα ηεηπάγυνα F p-value

Regression (Παλινδρόμηζη) SSR= 36,437 5 7,287 97,757 0

Residuals (Σθάλμαηα) SSE= 23,705 318 0,075

Total (Ολικό) SST= 60,142 323  

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

 

Πίλαθαο 5.3.6 Coefficients 

B Σςπικό ζθάλμα ηαηιζηικό t p-value VIF

ηαθεπά (Constant) -2,198 0,991 -2,218 0,027

Λογάπιθμορ ηος μέζος δηλυθένηορ 

οικογενειακού ειζοδήμαηορ 0,473 0,112 4,22 0 3,463

Λογάπιθμορ ηος ποζοζηού αηόμυν 

ηλικίαρ 50-69 με πηςσίο ςτηλήρ 

εκπαίδεςζηρ 0,296 0,039 7,606 0 3,628

Ποζοζηό ηυν αλλοδαπών καηοίκυν 

ανά δήμο -0,031 0,004 -6,88 0 1,377

Σοςπιζηικόρ δήμορ είηε μη 

ηοςπιζηικόρ -0,066 0,034 -1,946 0,052 1,204

Ύπαπξη ή όσι Ανυηάηος 

Δκπαιδεςηικού Ηδπύμαηορ 0,07 0,047 1,499 0,135 1,82  

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

 

Καηαξράο, εμεηάδνληαο ην R
2  

ηνπ κνληέινπ καο, βιέπνπκε φηη ηζνχηαη κε 0,606= 60,6%, 

ζπλεπψο κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ηα δεδνκέλα καο παξνπζηάδνπλ θαιή 

πξνζαξκνζηηθφηεηα, κηαο θαη ην κνληέιν καο εμεγεί ην 60,6% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 
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εμαξηεκέλεο καο κεηαβιεηήο. Δπηπξνζζέησο, ην R
2 

adjusted πνπ είλαη ίζν κε 0,6 δελ είλαη 

πνιχ κηθξφηεξν ηνπ R
2
 θαη απηφ δείρλεη φηη ην κνληέιν κπνξεί λα γεληθεπηεί ζηνλ πιεζπζκφ. 

Σέινο, παξαζέηνπκε φηη ην VIF είλαη έλα κέηξν πνιπζπγγξακηθφηεηαο. Σηκέο κεγαιχηεξεο 

ηνπ δχν απνηεινχλ έλδεημε φηη αληηκεησπίδνπκε πξφβιεκα ζπγγξακηθφηεηαο. κσο εθφζνλ 

νη ηηκέο ηνπ VIF είλαη κηθξφηεξεο ηνπ 7 ή ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κηθξφηεξεο ηνπ 10, 

δερφκαζηε φηη ην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηνχκε είλαη απνδεθηφ γηα ηελ αζθαιή εμαγσγή ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ καο. Δδψ, ην VIF πνπ ππνινγίζηεθε γηα ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο καο, 

θπκαίλεηαη απφ 1,204 κέρξη 3,628 δειαδή κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη δηαθξίλεηαη θάπνηα 

έλδεημε πνιπζπγγξακηθφηεηαο γηα ηηο κεηαβιεηέο καο, σζηφζν ην κνληέιν καο θξίλεηαη 

απνδεθηφ.  

Έπεηηα, παξαηεξνχκε φηη ε p-value ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ F είλαη πεξίπνπ κεδέλ, άξα 

ην κνληέιν καο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ θαη κειεηψληαο πεξαηηέξσ ηηο p-value απφ ηνλ 

πίλαθα ησλ coefficients, δηαπηζηψλνπκε φηη νη κεηαβιεηέο πνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%, είλαη: ν ινγάξηζκνο ηνπ κέζνπ δεισζέληνο νηθνγελεηαθνχ 

εηζνδήκαηνο αλά δήκν ζε επίπεδν Καιιηθξάηε, ν ινγάξηζκνο ηνπ πνζνζηνχ αηφκσλ ειηθίαο 

50-69 κε πηπρίν πςειήο εθπαίδεπζεο αλά δήκν ζε επίπεδν Καιιηθξάηε θαη ην πνζνζηφ ησλ 

αιινδαπψλ θαηνίθσλ αλά δήκν δηφηη νη p-value ησλ πξναλαθεξζεηζψλ κεηαβιεηψλ είλαη 

πεξίπνπ κεδέλ. Δπηπιένλ, δηαπηζηψλνπκε φηη νξηαθά ε κεηαβιεηή πνπ δειψλεη αλ έλαο δήκνο 

είλαη ηνπξηζηηθφο ή φρη δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε p-value ίζν κε 0,052=5,2%, ελψ 

κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ην κνληέιν καο είλαη θαη ε κεηαβιεηή πνπ δειψλεη αλ ππάξρεη 

Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ζηνλ εθάζηνηε δήκν, θαζψο ε p-value ηεο ηζνχηαη κε 

0,135=13,5%.  

Σν επφκελν βήκα ζα είλαη λα ηξέμνπκε έλα κνληέιν ρσξίο ηελ κεηαβιεηή exist01 πνπ έρεη 

άιισζηε θαη ηελ κεγαιχηεξε p-value. Σν κνληέιν πνπ ζα εθαξκφζνπκε ηψξα ζα είλαη ην 

θάησζη: 

 

logPCEduYoung=β0+β1*logAVGHHIN+β2*logPCEduHigh+β3*for01+β4* 

tourism01 +ε   (5.2) 

 

φπνπ ε εξκελεία ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αλαγξάθνληαη είλαη ε ίδηα κε απηήλ ηεο ζρέζεο (5.1) 

Μέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS ζα έρνπκε ηψξα ηα εμήο απνηειέζκαηα: 
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Πίλαθαο 5.3.7 Model Summary 

ηαηιζηικά μεγέθη Απιθμηηική ηιμή

R 0,777

R
2 

0,603

Προζαρμοζμένο R
2 

0,598

Τσπικό Σθάλμα ηης εκηίμηζης 0,27356

Durbin-Watson 1,625  

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

 

Πίλαθαο 5.3.8 Πίλαθαο Αλάιπζεο Γηαθχκαλζεο (ANOVA) 

Source (Πηγή διακύμανζης) Άθποιζμα ηεηπαγώνυν Βαθμοί ελεςθεπίαρ Μέζα ηεηπάγυνα F p-value

Regression (Παλινδρόμηζη) SSR= 36,269 4 9,067 121,16 0

Residuals (Σθάλμαηα) SSE= 23,873 319 0,075

Total (Ολικό) SST= 60,142 323  

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

 

Πίλαθαο 5.3.9 Coefficients 

B Σςπικό ζθάλμα ηαηιζηικό t p-value VIF

ηαθεπά (Constant) -2,541 0,966 -2,63 0,009

Λογάπιθμορ ηος μέζος δηλυθένηορ 

οικογενειακού ειζοδήμαηορ 0,512 0,109 4,68 0 3,281

Λογάπιθμορ ηος ποζοζηού αηόμυν 

ηλικίαρ 50-69 με πηςσίο ςτηλήρ 

εκπαίδεςζηρ 0,311 0,038 8,252 0 3,389

Ποζοζηό ηυν αλλοδαπών καηοίκυν 

ανά δήμο -0,032 0,004 -7,629 0 1,261

Σοςπιζηικόρ δήμορ είηε μη 

ηοςπιζηικόρ -0,076 0,033 -2,298 0,022 1,153  

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

 

ε απηφ ην κνληέιν έρνπκε φηη:  

 

R
2
=0,602 ελψ R

2 
adjusted= 0,598 άξα ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ είλαη θαη εδψ 

πνιχ θαιή θαη επίζεο, ηα δχν απηά κέηξα είλαη πνιχ θνληά ζηελ αξηζκεηηθή ηηκή ηνπο. 

Δπηπιένλ, 
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Σν VIF ησλ αλεμαξηήησλ κεηαβιεηψλ θπκαίλεηαη απφ 1,153 έσο 3,389, ηηκέο κηθξφηεξεο 

ηνπ 7, άξα θαη εδψ κπνξεί λα ππάξρεη έλδεημε ζπγγξακηθφηεηαο, σζηφζν ην κνληέιν θξίλεηαη 

θαηάιιειν γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε. 

 

Έπεηηα, παξαηεξνχκε φηη ε p-value ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ F είλαη πεξίπνπ κεδέλ, άξα 

ην κνληέιν καο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ θαη κειεηψληαο ηψξα ηηο p-value απφ ηνλ πίλαθα 

ησλ coefficients δηαπηζηψλνπκε φηη φιεο νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ καο είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%.  

 

χκθσλα ινηπφλ κε ηα φζα ειέρζεζαλ παξαπάλσ, ην κνληέιν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ζα είλαη ην θάησζη: 

 

logPCEduYoung=-2,541+0,512*logAVGHHIN+0,311*logPCEduHigh-0,032* 

for01-0,076* tourism01   (5.3) 

 

φπνπ θαη εδψ ε εξκελεία ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην παξαπάλσ κνληέιν είλαη ε 

ίδηα κε απηήλ ηεο ζρέζεο (5.1) 

 

Απφ ηα πξφζεκα ησλ ζπληειεζηψλ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο επεξεάδνπλ νη 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηελ εμαξηεκέλε. Έηζη, ην πνζνζηφ ησλ λέσλ ειηθίαο 20-29 εηψλ πνπ 

είλαη θάηνρνη πηπρίνπ αλσηάηνπ επηπέδνπ ζπνπδψλ ζε επίπεδν δήκνπ Καιιηθξάηε 

επεξεάδεηαη: 

 

 Θεηηθά ζε ζρέζε κε ην κέζν δεισζέλ εηζφδεκα ζηνλ εθάζηνηε δήκν, δειαδή 

δήκνη κε πςειφ εηζφδεκα έρνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά λέσλ κε πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο. 

 

 Θεηηθά ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ θαηφρσλ πηπρίνπ αλσηάηεο εθπαίδεπζεο 

ειηθίαο 50-69 εηψλ αλά δήκν ζε επίπεδν Καιιηθξάηε, δειαδή φζν πην πςειφ είλαη ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ πηζαλνχ γνλέα ηφζν πην πηζαλφ είλαη ν λένο λα είλαη θάηνρνο 

αλσηάηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ. 
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 Αξλεηηθά ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ πνπ θαηνηθνχλ κφληκα ζε 

θάζε δήκν. Πξαθηηθά, εάλ απμάλεηαη ην πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ θαηνίθσλ αλά δήκν, 

κεηψλεηαη ην πνζνζηφ ησλ λέσλ θαηνίθσλ ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο λα είλαη θάηνρνη πηπρίνπ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 

 Αξλεηηθά, εθφζνλ ε κφληκε θαηνηθία ηνπο είλαη ζε ηνπξηζηηθή πεξηνρή. 

Γειαδή, ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ην πνζνζηφ ησλ λέσλ πνπ έρνπλ ιάβεη ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε είλαη πην κηθξφ ζε ζρέζε κε κε ηνπξηζηηθνχο δήκνπο. 

 

πλνπηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

πνζνηηθή αλάιπζε πνπ θάλακε ζπκθσλνχλ κε ηα ζεσξεηηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο 

βηβιηνγξαθίαο πνπ εξεπλήζεθε. Ζ δηεξεχλεζε πνπ ελεξγήζακε κάο απνθαιχπηεη ηέζζεξηο 

παξάγνληεο-κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Ζ χπαξμε ή φρη Αλσηάηνπ Ηδξχκαηνο ζηνλ δήκν πνπ θαηνηθεί ν λένο βξέζεθε 

κέζσ ηεο αλάιπζεο πνπ δηεμήρζε φηη δελ επεξεάδεη ηειηθά ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηφ. Θα 

κπνξνχζε λα ιερζεί φηη αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ λένπ θαη ηηο πεξηνρέο ζηηο 

νπνίεο ιεηηνπξγεί θάπνην Αλψηαην Ίδξπκα, εθφζνλ ν λένο επηζπκεί λα ιάβεη αλψηεξε 

εθπαίδεπζε, είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη θάζε θφζηνο καδί ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, είηε απηφ 

είλαη κεηαθνξηθφ, είηε νηθνλνκηθφ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ο
: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Όζηεξα απφ ηελ κειέηε καο, δηαπηζηψλεηαη φηη πνιινί λένη ζεσξνχλ φηη κέζσ ηεο πςειήο 

εθπαηδεπηηθήο θαηάξηηζεο ζα έρνπλ θαιχηεξεο πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο 

ζηελ κεηέπεηηα δσή ηνπο. Γηα απηφ ην ιφγν παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ 

νη νπνίνη επηζπκνχλ λα εηζαρζνχλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαηλφκελν ην νπνίν 

απμάλεηαη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Απφ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη νη απφθνηηνη 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ακείβνληαη πςειφηεξα απφ ηνπο απφθνηηνπο θαηψηεξεο βαζκίδαο. 

Δπηπιένλ, ηα πνζνζηά αλεξγίαο είλαη ζπζηεκαηηθά πςειφηεξα γηα ηνπο απφθνηηνπο κέζεο 

εθπαίδεπζεο, αθνινπζνχλ νη απφθνηηνη ΣΔΗ θαη ζηε ζπλέρεηα νη απφθνηηνη ΑΔΗ. Χζηφζν, ε 

απφθηεζε ελφο πηπρίνπ δελ ζπλεπάγεηαη αλαγθαία θαη έλα θαιχηεξν επαγγεικαηηθφ κέιινλ. 

ε πξνεγνχκελε έξεπλα πνπ αλαθέξακε (παξάγξαθνο 2.5.1),  έλαο κεγάινο αξηζκφο 

πηπρηνχρσλ βξηζθφηαλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο εμαζθψληαο ρεηξσλαθηηθά επαγγέικαηα. 

Παξφια απηά, ν Έιιελαο λένο θαη ν Έιιελαο γνληφο “επελδχνπλ” αξθεηά ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβνπλ νπνηνδήπνηε θφζηνο, ψζηε λα απνθηήζεη ν λένο έλα πςειφ 

επίπεδν κφξθσζεο. Απηφ ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλάιπζε καο φηη ε χπαξμε ή φρη Αλσηάηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ λένπ, δελ επεξεάδεη ηελ απφθαζε ηνπ γηα 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ή φρη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Δπηπιένλ, ε χπαξμε Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (ΑΔΗ θαη ΣΔΗ) ζε δηάθνξεο 

πφιεηο ηεο Διιάδνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ ηνπηθή ηνπο νηθνλνκία. ηνλ Πίλαθα 

3.1 θαίλεηαη φηη ππήξμαλ επαξρηαθέο πφιεηο, ζηηο νπνίεο αληηζηνηρνχζαλ πάλσ απφ 200 

θνηηεηέο αλά ρηιηάδα θαηνίθσλ. Αλ ζπκκεξηζηνχκε φηη πνιινί λένη θαηαθεχγνπλ ζην 

εμσηεξηθφ γηα ηηο ζπνπδέο ηνπο, κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο γηα ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία. Δπνκέλσο, ε ιεηηνπξγία Αλψηαησλ Ηδξπκάησλ ζηελ ρψξα καο είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ εζληθή καο νηθνλνκία θαη πξνζθέξεη ζεηηθά νθέιε ζε απηήλ. 

Άιισζηε, δελ πξέπεη λα παξαιείςνπκε ην γεγνλφο φηη ε αγνξά εξγαζίαο είλαη άκεζα 

εμαξηψκελε κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ. Θα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε 

εθπαίδεπζε απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πέξα απφ ηα 

νθέιε πνπ πξνζθέξεη αηνκηθά ζηα άηνκα πνπ ηελ ιακβάλνπλ, δξα θαη σο θαηαιπηηθή δχλακε 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ φινπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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Δπίζεο, δηαπηζηψλνπκε φηη νη πεξηνρέο κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ πηπρηνχρσλ λέσλ είλαη 

θαηά βάζε ηα κεγάια αζηηθά θέληξα, ελψ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά πηπρηνχρσλ λέσλ 

παξαηεξνχληαη ζε θαηά βάζε αγξνηηθέο, θηελνηξνθηθέο ή ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο. Τπάξρνπλ 

πνιινί παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη απηφ. Έλαο απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο είλαη ηα 

κέζα δεισζέληα εηζνδήκαηα ζηνπο δήκνπο ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ, ηα νπνία είλαη 

ζαθψο αλψηεξα απφ απηά ησλ ππνινίπσλ δήκσλ ηεο ρψξαο. (βιέπε: Υάξηεο Παξαξηήκαηνο) 

Πξφζζεηα, παξαηεξνχκε φηη απφ ηελ εξκελεπηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο, ην κέζν 

δεισζέλ εηζφδεκα επεξεάδεη ζεηηθά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. ε αληηδηαζηνιή, ηα ρακειφηεξα εηζνδήκαηα ησλ αγξνηηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ 

πεξηνρψλ, δξνπλ αξλεηηθά σο πξνο ηελ ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Αθφκε, παξφκνηα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ θαη ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, φπνπ ην πνζνζηφ 

ησλ λέσλ θαηφρσλ πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, είλαη κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε κε 

ηνπξηζηηθνχο δήκνπο.  

Δλ θαηαθιείδη, χζηεξα απφ ηελ εξκελεπηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο, δηαπηζηψζακε 

φηη ην πνζνζηφ ησλ λέσλ ειηθίαο 20-29 εηψλ πνπ είλαη θάηνρνη πηπρίνπ αλσηάηνπ επηπέδνπ 

ζπνπδψλ ζε επίπεδν δήκνπ Καιιηθξάηε επεξεάδεηαη ζεηηθά ζε ζρέζε κε ην κέζν δεισζέλ 

εηζφδεκα ζηνλ εθάζηνηε δήκν. Γειαδή, νη δήκνη κε ηα πςειφηεξα εηζνδήκαηα έρνπλ 

κεγαιχηεξα πνζνζηά λέσλ κε πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, ζεηηθά επεξεάδεηαη  ζε 

ζρέζε κε ην πνζνζηφ θαηφρσλ πηπρίνπ αλσηάηεο εθπαίδεπζεο ειηθίαο 50-69 εηψλ αλά δήκν 

ζε επίπεδν Καιιηθξάηε. Αλαιπηηθφηεξα, φζν πην πςειφ είλαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ 

πηζαλψλ γνλέσλ ησλ λέσλ, ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη νη πηζαλφηεηεο ν λένο λα είλαη θάηνρνο 

αλσηάηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ. Μνινηαχηα, αξλεηηθά επεξεάδεη ην πνζνζηφ ησλ λέσλ ειηθίαο 

20-29 εηψλ πνπ είλαη θάηνρνη πηπρίνπ αλσηάηνπ επηπέδνπ ζπνπδψλ, ην πνζνζηφ ησλ 

αιινδαπψλ πνπ θαηνηθνχλ κφληκα ζηνλ δήκν φπνπ δηακέλνπλ. Γειαδή, φζν πην πςειφ είλαη 

ην πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ θαηνίθσλ ελφο δήκνπ, ηφζν κεηψλεηαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

ησλ λέσλ ηνπ εθάζηνηε δήκνπ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δπίζεο, αξλεηηθά  επεξεάδεηαη 

ην πνζνζηφ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αλ ε κφληκε θαηνηθία 

ηνπο είλαη ζε ηνπξηζηηθή πεξηνρή. Γειαδή, ζηνπο ηνπξηζηηθνχο δήκνπο ην πνζνζηφ ησλ λέσλ 

πνπ έρνπλ ιάβεη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη πην κηθξφ ζε ζρέζε κε κε ηνπξηζηηθνχο 

δήκνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
ο
: ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Μεηά ην πέξαο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ληψζσ ηελ ππνρξέσζε λα εθθξάζσ ηηο 

επραξηζηίεο κνπ ζε φινπο φζνπο ζπλεηέιεζαλ ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. 

Καηαξράο, ζέισ λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θαζεγεηέο πνπ κε δίδαμαλ ζηελ εηθνζάρξνλε 

πνξεία κνπ σο καζεηήο θαη σο θνηηεηήο. Ο θαζέλαο ηνπο μερσξηζηά έβαιε έλα ιηζαξάθη ζην 

γλσζηηθφ κνπ πεδίν ψζηε ζήκεξα λα είκαη ζε ζέζε λα θέξσ εηο πέξαο ηελ εθπφλεζε απηήο 

ηεο δηπισκαηηθήο πξνζπάζεηαο.  

ηε ζπλέρεηα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην δσξεάλ ινγηζκηθφ GEODA πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην 

Δξγαζηήξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο γηα ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη εθείλν γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο. 

Φπζηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ Γξ. ηακάηε Καινγήξνπ γηα ηηο γλψζεηο 

πνπ κνπ πξνζέθεξε, ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαη ηελ ζηήξημε ηνπ ζε φιε ηε δηαδξνκή γηα ηελ 

ηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο. Θεσξψ φηη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζε φιε απηή ηελ πξνζπάζεηα είλαη 

ζεκαληηθή θαη θξίλσ σο άςνγε ηελ ζπλεξγαζία καο.  

Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο ζπγγξαθείο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία δηφηη έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ζην λα δεκηνπξγεζεί απηή ε δηπισκαηηθή εξγαζία 

αλήθεη ζε απηνχο. Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ πξνζσπηθά ηνλ θίιν κνπ Ησάλλε 

Σζνιάθε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ ζηελ επηκέιεηα ηνπ θεηκέλνπ. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ θαη ηνλ αδεξθφ κνπ πνπ φια απηά ηα 

ρξφληα είλαη πάληα δίπια κνπ γηα λα κε ζηεξίδνπλ. Δπίζεο, πέξα απφ ηελ νηθνγέλεηα κνπ, ζα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο απηνχο πνπ είλαη θαη ηνπο ληψζσ πάληα δίπια κνπ ζε φιεο ηηο 

εχθνιεο θαη ηηο δχζθνιεο ζηηγκέο (μέξεηε πνηνη είζηε), δηφηη απηνί κνπ δίλνπλ ηελ δχλακε γηα 

λα ζπλερίδσ.  
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Παξάξηεκα 

ην παξάξηεκα ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο παξαζέηνληαη νη πίλαθεο ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο SPSS. Οη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ δηπισκαηηθή εξγαζία εδψ 

είλαη θσδηθνπνηεκέλεο σο: PC_EduYoung ε νπνία καο δίλεη ην πνζνζηφ θαηφρσλ πηπρίσλ 

ΑΔΗ θαη ΣΔΗ ζηηο ειηθίεο 20-29 εηψλ, AVG _HH_INC ε νπνία εθθξάδεη ην κέζν εηζφδεκα 

θάζε δήκνπ ζε επίπεδν Καιιηθξάηε, ε for01 ε νπνία καο δίλεη ην πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ 

θαηνίθσλ ζηνπο πξνθείκελνπο δήκνπο, ε exist01 ε νπνία καο ππνδειψλεη ηελ χπαξμε ή φρη 

αλσηάηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (ΑΔΗ θαη ΣΔΗ) ζηνλ εθάζηνηε δήκν, tourism01 ε νπνία 

καο δείρλεη αλ ν δήκνο είλαη ηνπξηζηηθφο ή φρη θαη ηέινο, ε κεηαβιεηή PC_Edu50_69high 

παξηζηάλεη ην πνζνζηφ αηφκσλ ειηθίαο 50-69 εηψλ κε επίπεδν εθπαίδεπζεο 1-4 (δηδαθηνξηθφ, 

κεηαπηπρηαθφ, πηπρίν ΑΔΗ, πηπρίν ΣΔΗ). 
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